
Protokoll från årsmöte
Torsdagen 16 mars 2023, kl. 18.00

Plats: Hultskolans matsal

Dagordning:

1) Mötets öppnande
Styrelseordförande Mikael Bernstén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnad

2a) Upprop
42 hushåll närvarande, anläggning 1
31 hushåll närvarande, anläggning 2
27 hushåll närvarande, anläggning 3

2b) Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst

2c) Dagordningens godkännande
Dagordningen godkänns

3a) Val av ordförande för mötet
Till mötesordförande valdes Ulf Gustavsson, hus 125

3b) Val av sekreterare för mötet
Till mötets sekreterare valdes Christian Saleki, hus 77

3c) Val av justeringspersoner
Till justeringspersoner valdes Erik Zotterman hus 147 samt Veronica Lundström hus
202

3d) Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Erik Zotterman hus 147 samt Veronica Lundström hus 202

4a) Verksamhetsberättelse 2022 (bifogas)
Verksamhetsberättelsen finns att tillgå på hemsida. Mötet godkände
verksamhetsberättelsen.

4b) Ekonomisk berättelse 2022 (bifogas)
Redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2022. Mötet godkände den ekonomiska
berättelsen

4c) Revisorernas berättelse 2022
Slutsatsen från revisorerna är att rapporten i alla väsentliga avseenden ger en
rättvisande bild av föreningens ekonomiska sammanställning. Revisorerna tillstyrker



att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning. Samt tillstyrker att föreningens
årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

4d) Frågan om ansvarsfrihet för 2022 års styrelse
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

5) Styrelsens förslag till årsmötet 
Inga inlämnade förslag

6) Medlemmarnas förslag till årsmötet (motioner) 
Inga inlämnade förslag

7a) Styrelsens förslag till revisorsarvode för 2023
Mötet röstade ja till förslag till revisorsarvode

7b) Revisorernas förslag till styrelsearvode för 2023
Mötet röstade ja till förslaget till styrelsearvode

8a) Styrelsens förslag till budget för 2023
Mötet godkände förslaget till budgeten för 2023

8b) Styrelsens förslag till debiteringslängd (medlemsavgifter) för 2023
Mötet godkände debiteringslängden för 2023

9a) Val av ordförande för 2023
Mikael Bernstén hus 85 valdes

9b) Val av 2 ordinarie ledamot för 2 år
Val av 1 ordinarie ledamot för 1 år
Cecilia Gustafsson hus 35 – omval ledamot 1 år
Christian Saleki hus 77 – nyval ledamot 2 år
Stefan Hedlund 203 - sittande till 2024 ledamot
Tove Andersson hus 24 - nyval ledamot 2 år

9c) Val av 3 suppleanter för 2023
Hanna Bjelkevik hus 150 – omval suppleant
Lars Holmros hus 143 – omval suppleant
Veronica Lundström hus 202 – nyval suppleant

9d) Val av 2 revisorer för 2023
Jan Lindén hus 136 - omval
Malin Lillton hus 111 – nyval

9e) Val av 2 revisorssuppleanter för 2023
Camilla Lindvall hus 212 – nyval
Christian Lundström hus 213 – nyval
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9f) Val av valberedning för 2023
Annika Jareborg hus 87 – omval
Eva-Marie Sehlstedt hus 209 – omval

10) Övriga frågor som inte kräver beslut
En fråga om Aktivitetshus 4 (biblioteket) har inkommit gällande bruket av fastigheten.
Idag brukas aktivitetshus 4 endast ett par timmar i veckan och man ansåg i frågan att
det kunde finnas bättre sätt att nyttja fastigheten. Aktivitetshus 4 förblir som bibliotek
intill att motion inkommer på förslag till nästa årsmöte.

11) Mötets avslutande
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