
8$. Fjällvattnet PR0TOXOLL
Org.nr. 73,64t4-5455 trdinarie föreningsstämma

PlaS: Wärdtl':uset €amla linköping, Linköping

1id: 30 maj 2015 kl 14.00

Nårvarande: tnl *pprätlad ocl': till protokollet bilagd förtecklirrg. Xårvarande 17 person.r rexr-
se::ierade 43 andelsveckor och litk totalt 15 röster.

$ a liyrelsen: ordltrande Christer Werner öppnade siimmar och hälsade nårvaralds
välkomna.

Fastställdes upprättad nSrvarcli:ta såsom rö*längd, innebåralde 15 röster.

5 b Till dagens fåre:ringsstämma valdes som oriföra:':de Christer Werner.

$ c Till dage ls förening::tåmma valdg: som justeringsmän Lennart Petter:scn och llle:-
-Göran Åkerberg samt som prollklllförare Bert Lambeck.

5 d Stämman fastställde att kallelse lill :låmman behörigen skett.

S e Årsredovisningen för 2014 ansågs föredrage:r gensm att vara utsänd till respektive

medlex.

I f Revi:ionsberåttelse för 201{'ansågs l}redragen genom ati vrn ulrår'!r:;li respektive

medlem samt att Hans Carl:scn läste r:pp vissa delar.

5 g Stämman fa:::tälide de till årsredovisningen tiiihör*l:ie resultat- och

baia nsräkn ingana.

5 h Stämman beviljade styrelsen ;:':svarsfrilet för åre: 2014.

5 i 3lå:rman beslulade I enlighet med styrelsens fcrslag på så sätt att åre|: förlust krono:
1.558.865 med 1.400.000 avråkna an*elslapi:alet och att r€raerard: lorlust
balanse:as i ry räkning.

5 j 3låmmal,: beslut;de atl artalet ordinarie styrelseiedaN*ter skali vara 6 stvcken och
anta,sl suppleanter 2 s:ycken.

5 k 3tämman brsiutade ati:ty:'elseersåttnirg :i<all utgå med *:lncr 75.000 för år 2016,

Förer:ing:revisorn grlåller kronor 2.000 och vald revi:sr debiterar arvode enl. 3raxi:
för utfort arbete. Rese- och traktamenlsersättningar ulgår enligt Slalteverket:
skattefria n0rmer.

I | Åv styrelsers ordin::ie ledamlte r är Sören K*a:il, Brrr Nordh xh Bo Jonsson sedan

tidigare vaXa till år 2116. Stämman valde erligi valbered:ringens förslag, ixebäralde
omval av Christer We rner, Bert Lambeck och Claes-Göran Äkerberg på ? år.

Av styre lsen :rppleanle: är sedan tidigare Rose-Marie Geiderman vald tili 2016.

Stig Olsson omvaldes enligt valberedningens förslag som suppleant på 2 år.
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lill r"evisorervalde stämmän auktcriserade :'evisorn Susanne Fu:dir: {}eloitte} leh
förenitgsmedlemmen Hans Carlsson. Till revisorssuppleanter yaldes Mats Henrikssen

{}*lci:te}och förening:xedlemmen 3e:'lgt Wileke. Samtliga på 1år.

51ämmar beslutade att valberedning består av Margareta 3ratt, Anders ielder::ral
och Ännlca Kjällgren. Tillsammankallande r:tsåg: Annica Kjållgren.

Bert Lambeck ir*rmerade aaa det finnas ri:k att beskattning kan uppstå vid försdljnirg
av ir:nehavda ardel enligt er-: !::ngörelse so:r skalt*verlet utgivit men att fcreningens
revisor Sut::rle Fundin änser atl denna risk är liter:. Orsai<el år nedskrivningen av

föreningens andelskapital.

lnkomna äranden i stadgee:rlig ordning.

Inga sådara inkomxil"

Stämman Le:löt ala nästa års ordinarie föreningsstämN; :kall hållas i

Simrisha mr:rxrådet.

Diskuterad*s möjligheten att få ett medlemsregiste r i pappersformat, att hå en

korllå:are vid receptionen för att kunna handla varor dår. Diskuterades det sjunkande

a:rtalst andeisägda vecklr. Alla andelsågare bör verka för att intressera andra att köpa

veckor,

Ordförande tackade närvarande för visat Intresse samt avslutade ståmman.
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