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Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
a. Stämman öppnades av Anders Björnsson 

2. Godkännande av dagordningen 
a. Utlyst dagordning godkändes 

3. Val av stämmoordförande 
a. Stämman valde Anders björnsson som stämmoordförande 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
a. Stämman valde Sofie Stamfjord som protokollförare 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
a. Stämman valde Therese Pelow och Maria Lindberg 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
a. Ja, den har utlysts stadgeenligt 

7. Fastställande av röstlängd 
a. Se separat lista 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
a. Therese Pelow genomförde en kort genomgång av årsredovisningen som 

tidigare skickats ut till medlemmarna 
9. Föredragning av revisorns berättelse 

a. Therese Pelow gick igenom revisorns berättelse. Revisorn Fredrik Dellström 
från Stromson revision och rådgivning tillstyrker ansvarsfrihet och godkänner 
årsredovisningen 

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
a. Ja, stämman fastställde resultat och balansräkning 

11. Beslut om resultatdisposition 
a. Ja, stämman fastställde resultatdispositionen 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
a. Ja, styrelseledamöterna får ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 

a. Styrelsens arvode: styrelsen får arvode enligt tidigare, middag en gång om 
året. 

b. Revisorer: samma som tidigare. 
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

a. Stämman beslutar följande: 
i. 5 ledamöter 
ii. 1 suppleant 
iii. 1 revisor - Fredrik Dellström, Stromson revision och rådgivning 
iv. ingen revisorssuppleant 

 



 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a. Stämman valde följande ledamöter till styrelsen: 
i. Sofie Stamfjord 
ii. Ina Engelbrektson 
iii. Magnus Eriksson 
iv. Johan Alm 
v. David Kiener 

16. Valda suppleanter: 
a. Stämman valde följande suppleant 

i. Maria Lindblad 
17. Val av revisorer och revisorssuppleant 

a. Revisor - Fredrik Dellström 
b. Ingen revisorssuppleant 

18. Val av valberedning 
a. Stämman beslutade sittande, Jonathan Djerfsten 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
enligt 37 § 

a. Inga motioner är inkomna till styrelsen 
20. Stämmans avslutande 

a. Stämman avslutas av stämmoordförande Anders Björnsson 
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