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§ a Styrelsens ordförande Christer Werner öppnade stämman och hälsade närvarande 
välkomna. 

Fastställdes upprättad närvarolista såsom röstlängd innebärande 9 röster. 

§ b Till dagens föreningsstämma valdes som ordförande Christer Werner. 

§ c Till dagens föreningsstämma valdes som justeringsmän Hans Carlsson och Tomas 
Andrén samt som protokollförare Bert Lambeck. 

§ d Stämman fastställde att kallelse till stämman behörigen skett. 

§ e Årsredovisningen för 2012 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive 
medlem. 

§ f Revisionsberättelse för 2012 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive 
medlem. 

§ g Stämman fastställde de till årsredovisningen tillhörande resultat- och 
balansräkningarna. 

§ h Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2012. 

§ i Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att balanserad förlust 
kronor 54 392 reduceras med årets vinst kronor 24 677, varefter balanserad förlust 
uppgår till kronor 29 715. 

§ j Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 6 stycken och 
antalet suppleanter 2 stycken. 

§ k Stämman beslutade att styrelseersättning skall utgå med kronor 75 000 för år 2014. 
Föreningsrevisorn erhåller kronor 2 000 och vald revisor debiterar arvode enl. praxis 
för utfört arbete. Rese- och traktamentsersättningar utgår enligt Skatteverkets 
skattefria normer. 

§ l Av styrelsens ledamöter är Bo Johnsson, Birgitta Möller och Sören Kettil samt som 
styrelsesuppleant Rose-Marie Gelderman sedan tidigare valda till år 2014. Birgitta 
Möller har avgått i förtid. Stämman valde enligt valberedningens förslag, innebärande 
såsom fyllnadsval för Birgitta Möller, Bror Nordh på 1 år, såsom omval av ledamöter 
Christer Werner, Bert Lambeck och Claes-Göran Åkerberg samt såsom omval av 
styrelsesuppleant Stig Olsson, samtliga på 2 år.  



§ m Till revisorer valde stämman auktoriserade revisorn Susanne Fundin (Deloitte) och 
föreningsmedlemmen Hans Carlsson. Till revisorssuppleanter valdes Mats Henriksson 
(Deloitte) och föreningsmedlemmen Bengt Wileke. Samtliga på 1 år. 

§ n Till valberedning utsåg stämma Annica Källgren, Tomas Andrén och Kjell-Åke Larsson. 

 Annica Källgren såsom ordförande. 

§ o Behandlades styrelsens proposition till årets föreningsstämma. 

 Beslutades enligt styrelsen förslag innebärande att bokförda värdet på föreningens 
fastighet skrivs ned till 10 miljoner kronor samt att inbetalade andelsavgifter samtidigt 
skrivs ned med 11 172 000 kronor. 

§ p Inkomna ärenden i stadgeenlig ordning. 

 Förelåg inga. 

§ q Stämman beslöt att nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas i Askersunds-
området. 

§ q Frågestund 

 Diskuterades hemsidan. Thomas Andrén går igenom problem och dess utseende. 

 Barnsängar skall kompletteras med s.k. resesängar som finns vid receptionen.  

§ r Ordförande tackade närvarande för visat intresse samt avslutade stämman. 
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