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PROTOKOLL
Ordina rie föreningsstämma

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

Fastställdes upprättad närvarolista såsom röstlängd, innebärande 12 röster.

S b Till dagens föreningsstämma valdes som ordförande Christer Werner.

5 c Till dagens föreningsstämma valdes som justeringsmän Gunilla Persson och Jan

Mårtensson samt som protokollförare Bert Lambeck.

S d Stämman fastställde att kallelse till stämman behörigen skett.

5 e Ärsredovisningen för 20L3 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive

medlem. Sidan 3 under punkten personal strykes Birgitta Källgren.

5 f Revisionsberättelse för 2OI3 ansågs föredragen genom att vara utsänd till respektive
medlem samt att Hans Carlsson läste upp vissa delar.

5 g Stämman fastställde de till årsredovisningen tillhörande resultat- och
bala nsrä kningarna.

$ h Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2013.

I i Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att balanserad förlust
kronor IL216.126 med 1,I.\72.000 avräkna andelskapitalet och att -44.126 balanseras

i ny räkning.

5 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.OOO för år 2015.

Föreningsrevisorn erhåller kronor 2.000 och vald revisor debiterar arvode enl. praxis

för utfört arbete. Rese- och traktamentsersättningar utgår enligt Skatteverkets

skattefria normer.

S I Av styrelsens ordinarie ledamöter är Christer Werner, Bert Lambeck och Claes-Göran

Åkerberg sedan tidigare valda till är 2015. Stämman valde enligt valberedningens
förslag, innebärande omval för Sören Kettil, Bror Nordh och Bo Jonsson på 2 år.

Av styrelsen suppleanter är Stig Olsson sedan tidigare vald till 20l-5.Rose-Marie

Gelderman omvaldes enligt valberedningens förslag som suppleant på 2 år.
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Bastedalen Hammar som ovan

Vid protokollet

Till revisorer valde stämman auktoriserade revisorn Susanne Fundin (Deloitte) och
fören ingsmed lemmen Ha ns Ca rlsson. Ti ll revisorssu pplea nter va ldes Mats Hen ri ksson
(Deloitte) och föreningsmedlemmen Bengt Wileke. Samtliga på 1 år.

Stämman beslutade att valberedning består av Margareta Bratt, Anders Gelderman
och Annica Kjällgren. De utser sammankallande inom sig.

Stämman beslutade om nedskrivning av inventariers bokförda värde med L,4 milj
kronor. De inventarier som sedan föreningens start haft samma värde.

Inkomna ärenden i stadgeenlig ordning.

Inga sådana inkommit.

stämman beslöt att nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas i

Lin köpingsområdet.

Diskuterades möjligheten att årligen få ett enklare medlemsregister samt pågående

underhå llsa rbeten.

ordförande tackade närvarande för visat intresse samt avslutade stämman.
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