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  Sid 1(2) 

1. Föreningens ordförande Lotta Branneby förklarar stämman öppnad. 
 

2. Stämman godkänner dagordningen. 
 

3. Stämman väljer SBC:s representant och föreningens tekniske förvaltare Torbjörn 
Hemmingsson till stämmoordförande. Torbjörn presenterar sig kort för alla 
närvarande. 
 

4. Stämman väljer Eric Lindesvärd till protokollförare. 
 

5. Stämman väljer Karin Holm och Jerker Eriksson till justeringsmän och rösträknare. 
 

6. Stämman anser enhälligt att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 
 

7. Fastställande av röstlängd. Totalt närvarar 9 st röstberättigade medlemmar. 
(Välkommen nästa år alla andra 43 medlemmar!) 
 

8. Föreningens kassör Jan Holmberg går igenom de viktigaste händelserna under 
verksamhetsåret och visar hur det har påverkat ekonomin. Vi har en god kassabuffert, 
samma avgifter för sjunde året i rad och kan trots det se tillbaka på vårt bästa 
ekonomiska år någonsin. Föreningens samlade lån per kvm har minskat något. Vi har 
inte spekulerat i räntor vilket innebär att vi inte påverkas av sommarens troliga 
räntehöjningar. 
 

9. Styrelsen läser upp revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga den till 
handlingarna. 
 

10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningar. 
 

11. Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen. 
 

12. Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas 
rekommendation. 
 

13. Stämman beslutar att styrelsen får totalt ett (1) basbelopp i arvode att disponera på 
valfritt sätt mellan ledamöterna. 
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14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.  
 
Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Lotta Branneby och Jan 
Holmberg samt nyval av Anders Lindgren som ordinarie ledamot på två år. 
(Ledamoten Siw Wiblom har ett år kvar på sin mandatperiod. Ledamoten Eric 
Lindesvärd avgår från styrelsen pga flytt.) 
 
Valberedningen föreslår omval av styrelsesuppleanterna Tobias Kaj och Kristoffer 
Bergman på 1 år. 
 
Stämman beslutar att gå på valberedningens förslag och hälsar vår nya ledamot 
Anders välkommen i styrelsen. Anders var tidigare föreningens internrevisor. 
 

15. Till ny internrevisor väljer stämman medlemmen Lennart Berg. Stämman väljer att 
behålla Ralf Toresson som extern revisor. 
 

16. Till valberedning väljer stämman Karin Holm och Niclas Elofsson. Karin väljs till 
sammankallande i valberedningen. 
 

17. En motion har kommit styrelsen tillhanda. Den föreslog ett riktigt cykelställ med tak. 
Ett bra förslag tycker alla. Stämman beslutar att låta styrelsen behandla motionen och 
undersöka om det finns ekonomiskt utrymme för detta. 
 

18. Ordföranden förklarar stämman avslutad. Tack alla medlemmar för ett bra år! 
 
 
 
 
 
 
Protokollet justeras 
 
 
 
 
 
Karin Holm     Jerker Eriksson 
 


