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Foreningsh uset Spil lersboda

1. Stfimmans

tippnande.

Strimman oppnades av foreningens ordforande Benny Nilsson

2.

Val av ordfiirande fiir stflrnman.
Peter Stackelberg valdes som ordf-orande t'or stiimman.

3.

Anmiilan om stflmmoordffirandens val av sekreterare ftir st6mman.
Anmiildes Klas Nyldn som sekreterare for steinrnan

1.

Val av tvi personer att vara riistrfiknare samt att jiimte stflmmoordfiirande
iustera protokollet.
Valdes Jess,r,

5.

linfls och lv{i1le

Pettersson.

Uppriittande av rtistliingd.
Antecknades att 32 nrirvarande medlemmar r.ar uppskrivna
rostliingd.

pi lista och utgjorcle

6. Friga om kallelse skett behtirigen.
Stiimman konstaterade att kallelse

7.

stiimma skett i behorig ordning.

Godkfinnande av dagordning
Utszint forsiag

8"

tiii

till dagordning

godkflndes.

Ftiredragning av sfyrelsens frrsredovisning.
Foredrogs styrelsens irsredovisning och lades

9.

till handlingarna.

Ftiredragning av revisorernas berHttelse.
Foredrogs revisorernas berilttelse ocir lades

10. Faststiillande av halans- och
Strimman

be

till handlingaffra.

resultatriikning.

slutade f aststiil la fra-mlagd balans- och resuitatrtikning.

@

11.

Friga om anvflndande av uppkommen vinst eller tiickande av fiirlust.
St5mman beslutade att uppkommen vinst baianseras i ny riikning.

12.Brhga om ansyarsfrihet ftir styrelsen.
Stiimman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsAret 202I.
13. Faststiillande av flrsavgift.
tseslutades att Arsavgiften fbr 2A22 ar oforiindrat 2000kr.

pi

stdmman, inneh8llande varie
medlems irsavgift, totalsurnma for sarntliga medlernmars arsavgifter samt forfallodag
angiven.
Konstaterades att debiteringsliingd fanns framlagd

14.

Friga om arvodenfdr

2A22.

Beslutades om oforiindrade arvoden.
15. Faststiillande av budget.

Stiimman faststiiilde framlagt forslag tili budget.
16.

Yal av styrelseledamtiter och suppleanter.
Strimman vaide

Carina Pettersson som leciamot pfl tr..6 ars rnandattid
Eva Ahs som ledamot pa tr.'i irs mandattid

Weimar Dahlberg som ledamot pi tr,a ars mandattid
Nlarian Ring sorr suppieant

pi 1 irs mandattid

Marie Laestadius sorn suppleant
17.

pi 1 irs mandattid

Val av revisorer.
Stiimman valde Monica Sundberg och Gunnar Lindfeidt som revisorer.

18.

Val av valberedning.
Stdmman vaide Lena Bergenheim och Hans Pettersson som valberedning.

19.

Motioner.
Inga motioner fanns inliimnade.

20. Information om somrnarvattnet.
l.{itmndes de problem med underhtll av sommarvattenanliiggningen som finns.

@
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l. Baltoras fritidsaktiviteter.
Inforrnation liimnades om planering inliir tbreningens 5O-Arsf'est samt
midsommarfirande.

22. Sttimmans avslutande.
Stiimmans ordf.orande Peter Stackelberg tackade alla deltagande for visat intresse och
forklarade stzimman fdr avslutad.
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