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1. Stämman öppnas av st5zrelsens ordftirande Johan Fransson.
2. Stämman väljer Bengt Hökervall som stämmoordf,brande.
3. Bengt Hökervall väljer Johan Fransson som protokollförare.
4. Stämman väljer Jimmy Strandhav och Viktoria Hedqvist som justeringsmän tillika rösträknare.
5. Stämman fastställer dagordningen.
6- stämman svarar JA på aff stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Stämman fastställer röstlängden till 19 röstberättigade inklusive 1 fullmakt. En fullmakt
8.
9.

underkänns då den inte är ställdtill någon person. Se bilaga l.
Aksel von Sydow drar årsredovisning och berättar kort om styrelsens arbete under året som gått.
Aksel von Sydow återger revisionsberättelsen.

10. Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2013.
11. Stämman fastställer resultatdispositionen for 2073, enligt styrelsens ftirslag
förvaltningsberäff elsen.

12. Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året, enhälligt.
13' På frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer inkommer ett forslag om 110,000 kr
exklusive sociala avgifter flor styrelsen och revisorns arvode enligt löpande räkning. Stämman
fastslår detta.

14. Stämman väljer på I år for nyval; Viktoria Hedqvist och Jonas Wahlin (tidigare suppleant) samt på
omval I är; Aksel von Sydow, Ewa Filippov, Ljudmilla Maslenikova och Jimmy Siåndhav.Ingen
suppleant väljs.

15. stämman fastslår som revisor Borevision, i ftjrsta handJörgen Götehed.
16. Stämman väljer till valberednin g Jaroslav Maslenikova och Patricia Holmgren.
17. Motioner som anmälts enligt styrelsEns stadgar § 31 (se-biläga 2),
Motion 1: Föreningen skall teckna ett kollektir,t avtal ftir fiberbredband. Stämman tillstyrker
(Det noteras att forsta motionen är en proposition, då den kommer från Styrelsen).
Motion 2: Området kring miljöstugan skall omvandlas till 8-9 P-platser. Stämman avslår
motionen.
Motion 3: Slänten mot Farsta sätts igen. Stämman avslår motionen.
Motion 4: Servitut med Staden ska sägas upp. Votering begärs, 10 mot - B for. Motion avslås.
Motion 5: Föreningen ska kräva ansvar ftir såld lokal på nr 21. Stämman avslår motionen.
Motion 6: Molkomsbacken bör bli enkelriktad. stämman avsrår motionen.
Motion 7: Föreningen ska friköpa tomten. Stämman avslår motionen.
18. Jimmy Strandhav informerar om att vi har olovligt nyttjade forråd och att den som vet med sig att
den

ngtjar ett ftimåd olovligt ska meddela detta till styrelsen.

19. Stämman avslutas.
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