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Tid: 2021 -03-17 kl. 18.00
Plats: Z,oom

Kopior på verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport, revisionsberättelse, verksamhetsplan,
underhåll splan samt budgetfiirslag fanns ti llgåingligt på Stavsj o. se

Innan mötets öppnandes gick Bo Ohlsson igenom hur Zoom fungerade och instruerade i hur mötet
skulle dirigeras.

§1. Mötets öppnande
Calle Holmlund hälsade alla välkomna och öppnade mötet digitalt.

§2. Val av ordförande och sekreterare fiir mötet
Bo Ohlsson valdes till ordftirande och Jonas Winter valdes till sekreterare

§3. Val av två justeringsmän
Till att justera mötets protokoll valdes Daniel Rydgren och Eva Pettersson

§4. Mötets utlysande och godkiinnande av dagordning
Stämman beslutade att mötet var korrekt utlyst och ftireslagen dagordning godkZlndes.

§5. Verksamhetsberättelse fiir 2020
Verksamhetsberättelse for 2020 lästes upp och godkåindes.

§6. Redovisning av intäkter/utgifter under 2020
Den ekonomiska redovisningen, resultatrapport och balansräkning ftir 2020 gicks igenom och
godkåindes.

§7. Revisionsberättelse, jämte beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Revisionsberättelse presenterades på skiirmen. Revisionsberättelse faststiilldes. Mötet beslutade att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir det gånga året.

§8. Presentation av fiirslag ftir kommande verksamhetsår och motioner från medlemmar
En motion har inkommit giillande att köpa in en traklor till kommande vintersäsong. Mauritz Wihlsjö
presenterade hur tanken var kring denna motion ftir stilmman. Beslutas att styrelsen fiir bearbeta
ftirslaget men att ett eventuellt beslut ska tas på ett medlemsmöte diir allt underlag ska vara presenterat
i kallelsen till mötet minst en månad i fiirviig.
Verksamhetsplan fiir 2021 presenterades och godkiindes.

§9. Beslut om styrelse- och revisorarvoden ftr 2O2l
Styrelsens och revisorernas arvoden beslutas till oforiindrade

§10. Styrelsens förslag till budget och debiteringslängd for202l
Ordfiirande presenterade budget for 2021och mötet beslutade att godkänna den. Andelsavgiften ftir
2021har säedes fastsällts till 1SO0kr/andel. En fråga gällande lista på fastighetsägare till medlemmar
di skuterades och överliimnades till stvrelsen.

§11. Val av tre styrelseledamöter samt en suppleant fiir en tid av två år.
Ledamöter:
Bo Ohlsson Nyval2 år
Jonas Winter Omval2 år



Tanja Bochman Nyval 2 år
Daniel Rydgren Kvarstår 1 år
Kenty Franzen Kvarstår 1 år
Suppleant:
Magnus Eriksson Kvarstår I år
Martin Ågren Omval2 är

Stämman rekommenderar styrelsen att adjungerande fiiljande personer till styrelsen
Mikael Bort I ån

Eva Pettersson 2 är

§12. Val av ordfiirande ftir en tid av ett år
Bo Ohlsson valdes till Ordftirande for tid av ett år

§13. Val av revisor och revisorssuppleant ftir en tid av två år
Till revisor
Mauritz Wihlsjö Kvarstår 1 år
Kerstin Winemo Omval 2 är

Till revisorssuppleant
Peter Andersson Omval 2 år
Stefan Riidow Kvarstar I år

§14. Val av person till valberedning fiir en tid av två år
Jonas Carlsson Malm Nyval 2 år
Torbjöm Green Kvarstår I år

§15. Övriga frågor
Avgående ordftirande tackade Ethel Hyttsved, Anders Bork och Sten Karlsson ftir ett kanonjobb under
deras tid i styrelsen. En gåva överlåimnades till dessa fiån ftireningen.
Monica Svensson framftirde att bostadsättsforeningen var väldigt nöjda med arets snördjning.

§16. Tid och plats ftir protokolljustering och protokollets tillgänglighet
Protokollet läggs ut på hemsidan justerat och klart senast 31 mars.

§17. Mötet avslutas
Ordörande tackade ftir visat intresse och avslutade mötet.
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