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PR*TSK*LL
*rd inarie fören ingsstämrna
f*r verkxanrh*t*året 2*1 ?

Plats: Åsgård Hedlandet. ftdariefred
Trd: 2 ji;ni 20'18 med start 14 {)S

Närvarande: [r:1. upprättad och tril protokollet brlagd f*r-tecknrng
R*stil*ng*, t*t*lt '!S röster. S st fullrnakt*r.inlånrna**.

A. $tyrelsens ordförande clrrister werner oppnade ståmman *eh
heils*$* r'l*irvararrde vä lkorn na " Fa*tstå Jl*** uppr*ttad **rv*r*låsta
$åsom r$stlångd, 1S roster

*. Tili d*gens f$rening**t*rxma vxldes sorn ordfCIrand* Sdalc*ln-r Hö*k"

c. Till d*Eens föreningsstånrma vardes s*m justeringsnrån Thomas
AN*l*s*n **h F*t*r J*hans**n *amt sCInr protokCIltför'ar* vnld*s
Asa Nilsscn.

il $tåmrnan fastsiållde att kallefse trål stämnran irrte beheirigen skett.
$tåmman beslutade att drrekt justera och godkånna denna punkt

il. Fxst*tilåia*d* av dag*r*ninE - Ståmman !åmnade synpu*lrt*r *rn xåt
punkt E naterats ou*ue|t" stämrnarr beslutade 

"tt 
punrt n --

frågestund rxred övrlga fråEcr inte s{ea inga i daEordnrngerr
Dagordningen faststålldes efter dessa ein*rlngå.

F. Föredragning av styreåsens årsredavisnrng för 2012 ansågs
föredrager-r genfirn att vara utsånd trrr respäktivs rnedlem bt****n
*ft*rly*å* a* I fr*mtiden få sn rn*r S*talj*rad f*ru*ttni*g*b*räitt*l**.

G Revisionsb*råtteås* för 2*17 ansåEs för"edragen genCInx ätt vära
utsänd till respektive rnedlern sarnf afi. var ,nternJravrscr fija $jöberg
ååxte upp vis** delar" stämman påtarad* vikt*r: av dix**g *:*llän v$i
lnt*rna revi**r **h vår *xtsrna r*vis*r" **l*!tt*. **ffie k*rärx*r *tt
{ramforas til} Dei*itte rnfor kor.nmande ar.

l-1. ftssulåai * uch balansräknrng. Flskur*isn*r f*rdm *n: vsrf*r pnst*n
föreningsadministratron fiar åtat s*dan Brf. Fjåååvattnet sj*åva
*vert*g d*n *konorniska förvaltntng*n" fnligf budg*t f*:"ä*t? var
prCIgnCIsen 357 0CI0 kr rnen utfailet blev 4Zg gZ? ki
$tårnman beslutad* a1{ not" *, pn*t*r: f*r*ningxxdru:å*å*tratå*n *ka
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b*ttr* r*s*visas r"x** *xm|iiga **dmrk*nt*n *e*nx r*d*vi*ning ak*
bålåggas arsmotespr*t*koltet Ståmrnar: ta*tstaålde de till
s rsred*vlsn i ngen ti llhr*ra nde resr,r ltat- o*h balansrakn i n g

å $t*åmn:a* bevrijade styreåsen ansvarsfrihet för aret 20'tr7.

J $tärnma* beslutade I enfrgf'ret med styreåsens forslag pa så satt att
året* oversk*tt 105 6S7 kronor cch trdigare balanserat resultat
b*Fs*s*ra* i ny råkning.

K $tamman besfuåade att antaiet crdinarie s$reåseåedan'rster skail vara
7 stycken *ch antalet supplearrter 2 stycken.

L. $i*n'lnra* besl*tade ett styrelseersåttning skail utgå lx** krsn*r
?S *** f*l år 2il1$. F*reningnrcvin*rR erhi&ller kr*n*r ä. *** **h
väld rsvi$*r d*bit*rar arv*ds enl. pr*xi*'f'*r f*r u$*rt arh*t*.
Rese- oclr tra!ct*ffi *ntsersattn I nga r utgar en! igt Skatteverkets
xkattefria n*rffir*r.

M Valberedntngens förslag av styrelsetedarnö{er
Omv*å ** J*hn*s*n, iedam*t ?S1*-3*2*.
Smval Bror Fiordh, iedamot 2018-2020.
$Syvai Malcuim l-{ö$k. ledamot ?*18-?020
Nyval Cathrine $wenzen, åsdam*t 2}fi-2*2*.

Ståmnran valde eniigt ve!heredrringsfors!*g; 8o Johnsson. Sror
Ncrdh, lWaå**åm l-{*ök *ch Cathrin* Sw*r:a*r*.

Claes-Goran Äkerberg vald scni ordina*e ledarnct f*r perloden
ä*'1?-ä*lS låryrn*de *msd*åhart på *gen b*gålr** *itt uppdreg.
Asa Nåls**n tillfiåga#*å *m h*n **n: {oreslagen *uppl*ant lstältet
kunds tm uppdraget som ledan:ot. Asa Nils**n tackad* ja till d*tta
uppdraE f$r p*ri*d*r"r ä*?S-ä*1* Stämman v*ld* Åsa Nil**on.
fid*lc*{mt fr*mf*rd* *nsk*miål *nt sitt uppdr"aE sorn ledamut f*r
p*ri*den ä*1*- 3*1S. $tåimnran godtog d*tts *nsksn'ri*l.

\I*lb*r*d nlnE*ns f*r*iag *v *uppl*antsr *rrrva{ "3ar: [\4å rtensl?fx :
s*p$å*an{ Zn t g- äS?*, I'lyvat/fyllnndsvnl Åa* Fiil*s*n, ä*1 S-?01 *.
I *ch nr*d att Asa Nilsson valdes trll ledarrrot trllfragades Anna t-tÖÖk

*m pcxt*n **n: *upp!*ant" Å*na ta*kad* i* till d*fia xppdrag'
Stårnman valde Anna Hsök 2S1B- 2*1*"

ht. Till int*rn revi*arer valde statnma* f*r"*nir:gsr*ed**mn'r*r'l ffiija

sj*b*rg. *rnval på 1 år **h {*r*nång*rn*dåeft1r"r':*n ffi*ngt wilek*
r*visor suppi**nt *nnvatr p;å 1år. Titl *uktsris*rad r*visor pii 'x *r
valde* S*rå Å*d*ru**{1 *ch tilå r*v{$or"s$1-lpplean{ på 1 åt vald*s
Mmt* h'i*nriks*nn, h*d* anstålXda p* r*vå*i*r'r*f*r*å*g*t Sel*itå* Åb i

*st*rsu*d.



O. Stårnman besiutade att valber*dning b*stå1 1v 
h{apareta firsti nch

-' ;ää;u Culd*r*"n. Titl *amrnanlqaliande utxågs fvlargareta Bra*"

P. ståmman beslutade stl *rrte godta atyr*l*en för*lag titl*n andra

o*rr*tnlng av reviderade xtådgar ryå. 
grurno au formtel i kaltslsen titrl

stårnman. t srh rned att $ämfran.inte gerror"nfördq en sndra

äfi;dilil* il* aet att bli sktuellt med en esra för*ning**tåmma'

Q. Inga inlccrilna mnti*ner från andel*ägare'

R. Stämman beslutade att nästa års ordinarie fÖreningsståmma skall

hållas i Karlstad med omneid'

"lde f$r vixat intress* sanrt avslutsd*
S" grdfarande tackad* nårvaral

stämman'

Vid protokollet:

*ffifia,"'- %,'
ry?*S"S,

Th*rna* Ax*lassn


