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Närvarande: se separat lista

51 Ordföranden Hans Uddfors hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

S 2 Dagordningen godkändes.

I3 Till ordförande för stämman valdes Sven-Arne Staflund.

5 4 Till sekreterare utsågs lnger Nilerdal.

S 5 Till justeringsmän tlllika rösträknare utsågs Per Norberg och Bo Ljung.

5 6 Vid frågan om kallelse till stämman blivit stadgeenligt utlysts blev svaret JA.

I7 Förteckning över närvarande medlemmar upprättades.

g 8 Årsredovisningen föredrogs.
Föreningen har under 2015 haft kostnader för åtgärder i skyddsrum enligt föreläggande från
MSB (Myndighetens för Samhällsskydd och beredskap). Huvudmannaskapet för skyddsrum har
övergått från länsstyrelsen till MSB som skapat nye skyddsrumsregler. Besiktningen visade på

11.5 anmärkningar (storä som små) som föreningen åtgärdat under 2015.

Styrelsen tackar för visat tålamod i samband med dessa åtgårder.

Balans- och resultaträkning gicks igenom, den viktigaste analysen som finns är kassaflödet
som visar vilken betalningsförmåga föreningen har. För 2015 finns ett negativt saldo på grund
av att föreningen påbörjat amortera på befintliga lån, vilket är viktigt för att minska
räntekostnaderne.

Ståmman beslutade därefter att godkänna den föredragna årsredovisningen.

5 9 Revisionsberättelsen gicks igenom och stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till
handlingarna.

010 Stämman beslutade att godkänna den förelagda och presenterade balans-och
resultaträkningen för 2015.

E 11 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition att
till yttre fond överföra 700 000 kr
I ny räkning överföra 66 448 kr
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I 12 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beviljades.

913 Fastställdes att arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning ska
uppgå totalt till 2 basbelopp (f.n. basbelopp 44.300 kr).

914 Till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2015 och fram tiil nästa årsstämma omvaldes
Hans Uddfors.

5 15 Val av övriga ledamöter.

Emma Almkvist nyval som ordinarie ledamot för 2016. Fyllnadsval efter Ulf ölund som begårt
att få lämna styrelsen trots ett år kvar på mandatperioden.
Patrik Gunnarsson kvarstår som ordinarie ledamot för 2016.
Evä Månsson omval som ordinarie ledamot för 2016 och 2017.
lnger Nilerdal omval som ordinarie ledamot 2016 och 2017.
Tomas Eystedt omval som suppleant för 2015 på 1 år_

Christer Byström nyval som suppleant för 2016 på 1 år.

916 Till revisorer för 2016 omvaldes Erik Domeij och Göran Sjölander.
Till revisorssuppleant omvaldes Marie Carlsson.

917

s18

Till valberedning omvaldes Carina Westerberg och Anette Hal6n.

Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda ärenden fanns inte något
att behandla.

I 19 Mötesordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsstämman
avslutad.
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