PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
DATUM:
PLATS:

ONSDAGEN DEN 18 MARS 2020
MIMERS HUS I KUNGÄLV

Stämman öppnades av ordföranden Noel Cornér som hälsade alla hjärtligt välkomna till 2020 års
föreningsstämma.
§1 Val av ordförande för stämman
Noel Cornér valdes till ordförande för stämman.
§2 Val av sekreterare för stämman
Per Dalheim valdes till sekreterare för stämman.
§3 Val av två justeringsmän för stämman
Martin Lindström och Erik Krona valdes att justera stämmoprotokollet.
§4 Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019
Förvaltningsberättelsen gicks kortfattat igenom och lades till handlingarna. Förvaltningsberättelsen i sin
helhet har varit tillgänglig på föreningens hemsida.
§5 Ekonomisk redovisning för 2019
Barbara Lundberg gick igenom bokslutet för 2019, stämman fastställde den ekonomiska redovisningen
och beslutade lägga den till handlingarna.
Den samlade resultatet vid verksamhetsårets start uppgick till 2.361 kr och resultatet för 2019 blev en
förlust om -50.080 kr vilket innebar att stämman hade att disponera ett underskott om -47.719 kr.
Stämman beslutade att:
 Ur underhållsfond GA 16 tas i anspråk
-14.932 kr
 Ur underhållsfond GA 9 tas i anspråk
-39.371 kr
 Ur underhållsfond GA 11 tas i anspråk
-858 kr
 Ur underhållsfond GA 19 tas i anspråk
-3.520 kr
 Ur underhållsfond GA 20 tas i anspråk
- 4.607 kr
 I ny räkning överförs
15.569 kr
-47.719 kr
Med dessa beslut har det balanserade resultatet belastat rätt gemensamhetsanläggningar.
§6 Revisorernas berättelse
Revisorerna hade enligt revisionsberättelsen inget att erinra och förordade att styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
§7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsårets verksamhet och förvaltning.
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§8 Ersättning till styrelsens ledamöter och revisorerna
Liksom tidigare år bestod ersättningen till styrelsen av kaffe och smörgås vid mötena samt en middag i
anslutning till årets sista möte. Revisorerna har inte erhållit någon ersättning för sitt arbete.
Stämman beslutade att ersättningen för 2020 skall vara likadan som tidigare år.
§9 Propositioner
Styrelsen hade inga propositioner till stämman.
§10 Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit till stämman.
§11 Inkomst- och utgiftsstat för 2020 samt debiteringslängd
Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för verksamhetsperioden 2020-01-01 – 2020-12-31
framlades för stämman av Barbara Lundberg. Inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd fanns
tillgängliga på föreningens hemsida inför föreningsstämman.
Stämman beslutade att fastställa föreslagen inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd för
verksamhetsåret 2020. Avgiften delas upp i två inbetalningar, den sista om 3.154 kr per fastighet
faktueras endast ut ifall Kungälvs kommun fakturerar föreningen enligt den nya höjda taxan.
§12 Val av två ordinarie ledamöter för två år
Barbara Lundberg och Klas Angervall omvaldes som ordinarie ledamöter för två år fram till ordinarie
föreningsstämma 2022.
§13 Val av ordförande för 2020
Noel Cornér omvaldes som ordförande för ett år
§14 Val av två suppleanter för ett år
Tomas Hansson och Erik Krona omvaldes till suppleanter för ett år till ordinarie föreningsstämma 2021.
§15 Val av två revisorer för ett år
Martin Uddeborg och Anne Warting omvaldes till revisorer.
§16 Val av en revisorssuppleant för ett år
Agneta Dahlström valdes som revisorssuppleant.
§17 Val av två ledamöter för ett år i valberedningen
Peter Erixon och Jan Lundgren valdes till ledamöter i valberedningen för ett år med Peter Erixon som
sammankallande.
§18 Val av två suppleanter för ett år i valberedningen
Jan Wassén omvaldes som suppleant för ett år. Den andra suppleantposten är vakant.
§19 Övriga frågor
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På fråga om det fanns någon rekommendation om vilka disk- och tvättmedel som bör användas för att
hålla nere fosforhalten svarade styrelsen att fosforhalten är så låg i dagens produkter att detta inte har
någon nämnväd påverkan.

§20 Meddelande om var stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på hemsidan samt hos styrelsens medlemmar och delges enligt
stadgarna.
§21 Stämmans avslutning
Ordföranden tackade de närvarande medlemmarna för visat engagemang och förklarade den ordinarie
föreningsstämman 2020 för avslutad.

_____________________________
Per Dalheim, Mötessekreterare

__________________________
Noel Cornér, Mötesordförande

Justeras

______________________________
Martin Lindström

____________________________
Erik Krona
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