
Baltora vägförenings ordinarie föreningsstämma
lördagen den 24 april 2021.

Stämman hålls digitalt via skype!

1. Stämmans öppnande:

Vägföreningens ordforande Claes Nygren öppnade mötet och hälsa alla välkomna

2. Val av ordförande för stämman.:

Valberedningen föreslår Claes Nygren som ordförande för stämman.

Bifall till valberedningens förslag? Ja

3. Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare vid stämman.

Stämman föreslår Liz Gauffin stämman godkänner det Ja

4. Val av två personer att vara rösträknare samt att jämte stämmoordförande justera
protokollet.

Valberedningen föreslår Alexandra Lindquist och Klas Nylön att vara justerare och
rcisträl«rare.

Bifall till valberedningens förslag? Ja

5. Upprättande av röstlängd:

Digitalt närvarande: 5 personer och insända poströster: l3 personer
bifogar röstlängd med namn

6. Godkännande av dagordning

Styrelsen har i kallelsen sänt förslag till dagordning

Bifalltill styrelsens förslag till dagordning? Ja

7. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före

Föreningsstämman.

Styrelsen har kallat genom utskick i mail, anslag på hemsida samt i förekommande fall i

medlems brevlåda. Utskicken har skett den 9 april 2021.

Bifall till att kallelse har skett i behörig ordning? Ja

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.

Handlingarna har funnits tillgängliga i föreningens brevlåda sarnt på hemsidan. ja



9. Fastställande av balans- och resultatrapport.

Styrelsen föreslår att stämman fastställer den i årsredovisningen presenterade balans-
och resultatrapporten.

Bifall till styrelsens förslag till beslut? Ja

10. Fråga om användande ay uppkommen vinst eller täckande av förlust.

Styrelsen förslår att stämman beslutar att resultatet balanseras i ny räkning.

Bifall till styrelsens förslag tili beslut? Ja

1 1. Fråga om ansvarsfiihet för styrelsen.

Revisorema har tillstyrkt ansvarsfrihet för sfyrelsen.

Bifall till revisorernas förslag? ja

12.Fräga om telefon- och reseersättning till styrelsen, revisorema och valberedningen.

Valberedningen försl år oförändrade ers ättnin gar.

Bifall till förslaget? Ja

I 3. Fastställande av budget.

Styrelsen har i årsrnöteshandlingarnalagt fram förslag till budget.

Bifall till förslaget? Ja

14. Fastställande av årsavgift för 2021.

Styrelsens föreslår oförändrad årsavgift för 2021.

Bifall till förslaget? Ja

15. Debiteringslängd framlagd på stämman, innehållande varje medlems årsavgift,
totalsumma för samtliga medlemmars årsavgifter samt förfallodag angiven. Ja



16. Val av styrelse.

Valberedningen föreslår ornval av Alexandra Lindqvist,Liz Gauffrn samt Hans-Åke
Jansson som ordinarie ledamöter pä2 är.

Valberedningen föreslår omval av Stefan Östgren och Klas Nylön som suppleanter på
1 år.

Övriga ledamöter har kvarvarande rnandattid.

Bifall till ftirslaget? Ja

17.Yal av revisorer.

Valberedningen föreslår omval av Monica Sundberg och Gunnar Lindfelt som
revisorer pä2 är.

Bifall till forslaget? ja

18. Val av valberedning.

Valberedningen ftireslår omval av Hans Pettersson och Benny Nilsson på 1 år.

Bifall till förslaget? Ja

19. Stämmans avslutande

Stämrnans ordförande: Stämmans protokol lförare :

Liz Gauffin
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Justeras:

Alexandra Lindquist
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RÖSTLÄNGD vid Baltora Vägförenings årsmöte den 24 april2OZL

Digitalt närvarande:
Claes Nygren

Liz Gauffin
Alexandra Lindquist

Hans-Åke Jansson
Klas Nyl6n

lnsända postrcister.'

Orrgård
Widell
Toll

Forslund
Sundberg
Bergenheim
Lejonklou
Karlsson Folke

Månson
Karlsson Mikael
Lindfeldt
Persson Kerstin
Pettersson Mille

Upprättad 24/4\OZL
Klas Nyl6n


