
Malmö 2018-04-18

PROTOKOLL FOREN MGSSTAMMA 2018

1 Öppnande

. Stefan Davidsson förklarade mötet öppnat.

2 Godkännande av dagordningen

. Dagordningen godkändes enhälligt av mötets deltagare.

3 Val av stämmoordförande

. Stämman valde Jonathan Jelves som stämmoordförande.

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

. Joakim Olsson valdes som protokollförare av mötets deltagare.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Martin Majlöv och Monica Majewska valdes som justeringsperson tillika rösträknare av

mötets deltagare.

6 Fräga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

. Mötets deltagare biföll enhälligt att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

. Röstlängden fastställdes till 24.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

. Jonathan Jelves gick igenom styrelsens årsredovisning med avseende på

räkenskaperna. Se utskick i kallelse till érsstämman.

9 Föredragning av revisorns berättelse

. Jonathan Jelves gick igenom revisorns genomgång av styrelsens årsredovisning. Inget

att anmärka pä från revisorns sida.

10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämmans deltagare beslutade att fastställa resultat - och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämmans deltagare godkände enhälligt styrelsens förslag till

resultatdisposition.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

. Stämmans deltagare gav enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2017-01-01 - 2017-12-31.

13 Beslut om arvoden ät styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsen föreslår att bibehålla förra årets arvode pé 250 000

. Mötets deltagare biföll förslaget att arvodet för 2018 uppgår till max 250 000kr.
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14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

STYRELSEN 2017

Ordinarie ledamöter

Stefan Davidsson

Joakim Olsson

Henning Horn

Martin Majlöv

Monika Majewska

Dario Vujica

Frida Rosen Babarik

LEDAMOT-

LEDAMOT

LEDAMOT-

LEDAMOT-

LEDAMOT

Period slut

LEDAMOT-

1 er kvar

avgår

omvalbar

omvalbar

1 er kvar

avgår

1 år kvar

Styrelsesuppleanter

Xhemile Ramadani

Fredrik Larsson

SUPPLEANT 1 er kvar

SUPPLEANT omvalbar

Förutom Martin Majlöv och Henning Horn meddelade Robert Alexandersson, Nils Haraldsson,

Xhemile Ramadani att de var villiga att ställa upp till val som styrelseledamot.

Val av styrelseledamöter:

Årsmötes deltagare valde efter omröstning Martin Majlöv, Henning Horn, Robert Alexandersson

och Xhemile Ramadani till styrelseledamöter för en tid av 2 år.

Val av styrelselsuppleanter:

Årsmötes deltagare valde Robert Olausson Holmström och Fredrik Larson till

styrelsesuppleanter för en tid av 2 er.
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Röster till ledamöter:

Martin Majlöv 23 (2är)

Henning Horn 22 (2år)

Robert Alexandersson 21 (2ér)

Xhemile Ramadani 18 (2ér)

Nils Haraldsson 5 (2ér)

Suppleanter:

Fredrik Larsson 2år

Robert Olausson Holmström 2ér

15 Val av revisor

Styrelsen föreslår att föreningen behåller E&Y(Ernst & Young) som föreningens revisor.

. Mötets deltagare biföll enhälligt förslaget att behålla E&Y som föreningens revisor.

16 Val av valberedning

Inga intresserade fanns att tillsätta posterna valberedningen.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

. Röstning om medlemskap i Fastighetsägare Sofielund.

Årsmötets deltagare gav styrelsen mandat att gå med föreningen Fastighetsägare

Sofielund.

18 Styrelsen informerar om pågående projekt och övriga viktiga händelser

Inga nya projekt planerade för 2018
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19 Övriga frågor

. Sätta upp anslagstavla miljörummen för att byta gamla möbler etc.

20 Avslutande

. Jonathan Jelves tackade alla närvarande medlemmar för visat intresse och avslutar

mötet.

Vid Protokollet:

Joakim Olsson (Sekreterare) JongjtlSfTJelves (Ordförande)

Martin Majlöv Monika Majewska
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