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Stlimmoprotoko/131 mars 2021 kL 18:30
Finnsta 1 Samf"allighetsforening -Arsmote

- Verksamhetsaret 26mars 2020- 31 mars 2021-

Mot bakgrund av de motesrestriktioner som fdljt pa Corona-viruset, har arets stamma hallits digitalt.
Infdr stamman har alla medlemmar beretts tillfiille att fortidsrosta i alla beslutsfragor,
Stiimman har kunnat fdljas via en webblank som infor stiimman lagts ut pa samfaltighetens hemsida.www.finnstal.se.

§ 1 Motets oppnande
Motet oppnades av styrelsens ordforande Tomas Malmlof;

§ 2 Val av sammantriidesledare och sammantradesledarens val av protokollforare
Till sammantradesledare for stamman valdes Fredrik Nilsson och till protokollfdrare valdes Lars-Goran
Bergfeldt.

-

§ 3 Redovisning av riistlingd
Da fortidsrostning med slutna sedlar bar agt rum innan denna stiimma ager rum sa bar rostlangden redan
upprattats, riiknats av tre i forviig utvalda rostriiknare och justerats av samfallighetens revisorer. RostUingden
ar darfdr i fdrvag godkand av revisorema da minst sexton medlemmar (en femtedel) bar erlagt giltiga roster.
Antalet medlemmar som bar avlagt en giltig rost var fyrtiotre vilket framgar av bilagaRostliingd som bifo
gas stlimmoprotokollet.

§ 4 Val av tva justerare
Till justerare ffir motet valdes Johan Skanberg och Johan Bjornberg att tillsammans med stiimmans ordfo
rande och protokollf6rare justera stiimmans protokoll.
§ 5 Provande av om stamman blivit behiirigen sammankallad
Stiimman konstaterades vara sammankallad i behorig ordning.

§ 6 Godkinnande av dagordning
Foreslagen dagordning faststalldes av starnman.

§ 7 Framlaggande av styrelsens och revisorernas berittelser:
a) Verksamhetsberiittelse

- Styrelsens verksamhetsberiittelse f6r verksamhetsaret 26 mars 2020 - 31 mars 2021 foredrogs.
Stiimman beslutade att faststalla verksamhetsberattelsen.

b) Bokslut
Stiimman beslutade att faststalla resultatriikningen och balansriikningen for riikenskapsaret 2020.

c) Revisoremas beriittelse
Revisionsberiittelsen foredrogs tor rii.kenskapsaret 2020. Stiimman beslutade att faststalla revis
ionsberiittelsen.

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamoterna _
Stlimman beviljade styrelsen ansvarsfribet f6r det gangna verksamhetsaret.
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~ 9 Framstillningar fran styrelsen och motioner fran medlemmarna:

a) Framstillan av styreJsens rorslag pi nya stadgar enl. Styrelseframstiillan-1.
Stlimman beslutade att rosta for styrelsens framstallan om antagande av nya stadgar.

b) Framstillan av styrelsens flirslag pA flirandring av anliggningsbeslut enl. Styrelseframstil
lan-2.
Stlimman beslutade att rosta f6r styrelsens framstiillan om f6randring av anlaggningsbeslut,

c) Motion fran medlem - TV till Hus 15 enl. Medlemsmotion-1.
Stlimman beslutade att rosta for medlemsmotion om TV till Hus 15.

-.
§ 10 Fraga om arvoden till styrelseledamoterna och revisorerna
Stlimman beslutade att rosta for styrelsens f6rslag om arvoden till styrelseledamoter och revisorer.

§ 11 Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslingd
Styrelsen foredrog f6rslaget till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd for innevarande verksamhets
ar. Stlimman beslutade att rosta for styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd.

§ 12 Val av styrelseordflirande, ledamoter, suppleanter och ovriga funktionirer
Stiimman beslutade att rosta for valberedningens f6rslag pa styrelseordf6rande, ledamoter, suppleanter och
ovriga funktionarer:
Styrelse:

-
Revisorer:-
Tillsyningsmin:

Fritidskommitte:

Tomas Malmlof
Per Loften
Johan Skanberg
Nawal Al-Ibrahim
NerminaMujic
Torbiom Scott
Christian Rosales
SinisaMujic
Marten Wiberg
Evelin Larsen
MartaZsebo
Young-Hee Youn
Mukrian Kaolos
Dieter Schmidt
OsamaAl-Mselm

Ordforande for en tid av ett ar.
Ordinarie ledamot for en tid av ett ar.
Ordinarie ledamot for en tid av ett ar.
Ordinarie ledamot for en tid av tva ar.
Ordinarie ledamot for en tid av tva ar.
Styrelsesuppleant for en tid av ett ar.
Styrelsesuppleant for en tid av tva ar.
Styrelsesuppleant for en tid av tva ar.
Ordinarie revisor f"6r en tid av ett ar.
Ordinarie revisor :tcSr en tid av ett ar.
Revisorssuppleant for en tid av ett ar.
Revisorssuppleant f6r en tid av ett ar.
Sammankallande for en tid av ett ar.
Ordinarie for en tid av ett ar.
Ordinarie for en tid av ettk

Veronica Alvarez Sammankallande for en tid av ett ar.
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Pirjo Leskisenoja Ordinarie f6r en tid av ett Ar.

Behover tillslittas vid extrastlimma Sammankallande f6r en tid av ett Ar.
under aret.

Behover tillsattas vid extrastamma Ordinarie for en tid av ett ar.
under aret,

Behaver tillsattas vid extrasUimma Ordinarie for en tid av ett ar.
under aret.

··- § 13 Meddelande om plats diir protokollet frin stiimman halls tillgiingligt
SUimmoprotokollet kommer att anslas pa anslagstavlan i Hus 15, Mandelblomstigen 28A, senast onsdagen
den fjortonde april.

-. § 14 Stiimmans avslutande
Stiimman avslutades

.,
.,..../ ,..!

Samma9tri~es1elre
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Fredrik Nilsson

Justerare
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. · · '. : .
Johan Skanberg

/

Protokollfo~ .// <#-/..~ Ztr
Lars-Goran~~~·················· .

Justerare
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Johan Bjornberg\; "-J.-.
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