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1. Motet oppnades

z. Til l  st immoordforande valdes Asa Molin

3. Val av protokollforare; Heleen Rebel

4. Dagordningen godkiindes

5. Margareta Lofstrand och Eva Thofelt valdes till justerare till ika rostriknare

6. Friga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst; instiimdes

7. Faststillande av rostlin gd,1z nirvarande, varav ro med rostritt.
Rostldngden bifogad.

8. Foredragning av styrelsens Srsredovisning av Henrik Alwdn.
Ett antal mindre frigor uppkom. Bestdmdes diskutera dessa
informellt efter stimmans avslutande eftersom de inte krdvde n5got
stimmobeslut.
Se bilaga r, Arsredovisning

9. Fciredragning av revisorns berdttelse genom Henrik Alw6n.
Winthers revisionsbyri har reviderat utan nigra kommentarer.

1o. Beslut om faststi i l lande av resultat- och balansrdkning
Stdmman ti l lstyrkte att resultat och balansrdkning faststdltes.

t1. Beslut om resultatdisposit ion
Stimman ti l  lstyrkte resu ltatd isposit ionen.

12. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
Stimman gav styrelsen ansvarsfrihet for iret.

11. Beslut om antal ledamoter och suppleanter
Stdmman beslutade att styrelsen ska besti av 5 ordinarie ledamoter.
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14. Beslut om arvoden 5t styrelsen och revisorer for ndstkommande
verksamhetsir.
Sti imman beslutade om ett prisbasbelopp for 5r zo2o ti l l  styrelsen samt
att revisorn t i l ldelas ersdttning enligt lopande rikning.

t5. Val av styrelseledamoter och suppleanter
Valberedningen best iende av Roland Frycklund och Joel Salamon
presenterade Asa Molin (zor 9 -2021) och Heteen Rebet (zor g-2o21) till
omval, att Henrik Alw6n (zor g-2ozo) och Hazze Molin (zor g-2ozo) sitter
kvar och att Sara Dennis (zor g-2o21) tilltrader som ny ledamot till
kommande styrelse.
Stiimman godtog valberedningens forshg. Styrelsen konstituerar sig
sji lv.

t6. Val av revisorer och revisorssuppleant
Henrik Alw6n berdttade att kommunikationen med Winthers
revisionsbyri inte fungerat optimalt och att vi tagit in offerter pi
alternativ.
Forslag: att anlita KPMG i Malmo. Stdmman beslutade att godta
styrelsens forsl.g.
Se bilaga z, offert revision

17. Val av valberedning: Roland Frycklund och Maria Ljungstrand
(sammankal lande)

18. Stdmman avslutades

Bilagor
Rostl ingd
Arsredovisning 2018
Offert revision



Vid protokollet

J usteras

Asa Molin, ordforandeHeleen Rebel, sekreterare

reta Lofstra'nd Eva Thofelt
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