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Protokoll årsstämma

Datum: ZAZ2_O4_ZB

Tid: §.00_21:00
Plats: Fysiskt i lokalen

på Artemisgatan
t2

Dagordning

1. Stämmans öppnades av Svenne Gustavsson.

2. Stämman godkände dagordningen.

3' Tiil ordförande för stämman vardes svenne Gustavsson.

4' Till sekreterare för stämman vardes Adrian curafic Dias.

5' Tilljusteringspersoner tillika rösträknare vardes Klas wilborg och Anna Rizzon.

5' stämman faststäfide att kartersen utrysts i behörig ordning.

7' stämman faststäilde närvarofrirteckningen som rösträngd {biraga 1).

8' Föredragning av styrelsens årsredovisning har gjorts av Adrian culafic Dias.

9' Föredragning av revisorns berätterse har gjorts av svenne Gustavsson.

10. Stämman fastställde resultat_ och balansräkning.

" ff:,TJl:n 
har besrutat att resurtatdisposition enrigt försrag iårsredovisning

12. Stä m ma n gav styrelseleda möterna ansvarsfrihet.

13' stämman fastställde arvode fcir styrelseledamöterna om två prisbasbelopp attfördela inom styrelsen.
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14. Stämman valde följande ledamöter och suppleanter:

Kvarstående i s§relsen ett år är följande personer:
Svenne Gustavsson
Barbro Forsgårdh
Johanna Lerström

Adrian Culafic Dias

Viktor Linder
Emilia Bergman

Vald på två år
Vald på två år
Vald på ett år

stämman godkände valberedningens och stämmans förslag enligt nedan:
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Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ledamot
Ledamot
Suppleant

15. Stämman valde revisor Mats Lehtipalo från Adeco revisorer KB. Samma företag
uppdrogs att, om behov uppstår, utse en lämplig ersättare/revisorssupleant.

16. Tillvalberedning valdes Laura Alvarez Lopez (sammankallande) oc'h Ma;a
Hansson.

17. S§relsens förslag om att teckna ett Bruppavtal för internet via fiber och tv via
fiber diskuterades på stämman, förlaget modifierades efter ett förslag på
stämman och förslaget som lades till omröstning var följande.

ska styrelsen teckna ett gruppavtal för internet vla fiber som föreningen
bekostar per 2023-02-28. Styrelsen uppdrogs att utreda och fatta ett beslut i

frågan.

ska styrelsen bemyndigas att undersöka förslag för tv-paket via fiber som
föreningen ska bekosta per den 2023-02-28. styrelsen uppdrogs att utreda
och fatta ett beslut i frågan.

Svenne Gustavsson

I(las Wilborg
Anna Rizzon


