PROTOKOLL ÅRSTÄMMA 2020
Protokoll årsstämma 2020
§1

Mötets öppnande
Mötet öppnades av Martin Lindström

§2

Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen

§3

Val av stämmoordförande
Till stämmordförande valdes Fredrik Holmström

§4

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförande valde Anne-Marie Holmström till protokollförare.

§5

Val av justerare, tillika rösträknare
Till justerae valdes Rita Changa och Jimmy Purins

§6

Fråga om stämman blivit behörigt utlyst
Det beslutades att stämman blivit stadgeenligt utlyst

§7

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 17st varav 4 med fullmakt (bifogas)

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs avMartin Lindström och godkändes av
stämman

§9

Föredragning av revisorns berättelse
Revisorns berättelse föredrogs av stämmans ordförande och godkändes av
stämman.

§10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman

§11

Beslut av resultatdisposition
Styrelsens beslut fastställdes av stämman

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet

§13

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
Arvodet fastställdes till oförändrat (400 000 kr) och revisorers arvode till
enl. räkning.
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§14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till styrelsen valdes enl. valberedningens förslag:
Anne-Marie Holmström (omval) Ornöv. 24
Martin Lindström (omval) Ornöv. 26
Daniel Sandqvist (omval) Ornöv. 32
Fredrik Jonsby (omval) Ornöv. 20
Fanny From (nyval) Ornöv. 16

§15

Val av revisor och revisorsuppleanter
Till revisor valdes Mats Lehtipalo, Adeco Revisorer

§16

Val av valberedning
Till valberdningen valdes Bertil Sahlin och Rita Changa

§17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende.
Arvode till valberedningen: Beslutades av stämman till 4 000 kr/person

§18

Avslutande
Mötet avslutades av ordförande

Vid protokollet: Anne-Marie Holmström

Justeras:

Jimmy Purins

Rita Changa

Fredrik Holmström (stämmans ordf.)

Bilagor:

Kallelse till Föreningsstämman
Röstlängd
Årsberättelse
Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt fr.o.m. 1 juli 2020 och kan
beställas genom mail till sockerbiten.orminge@gmail.com eller per telefon till
Förvaltning i Östersund ABs kundtjänst tel: 010-1757100
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