
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2021-05-20

NÄRVARANDE
Mikael Olsson
Filiz Nouri
Meliha Mehmedova
Nakhle Tarabay
Morgan Fyhr
Tobias Johansson
Denjin Mauratagic
Christian Kerroum
Josefin Kardell
Camilla Ejlertsson
Peter Erlandsson
Sören Andersson
Agneta Zandin
Bo Jönsson
Erdogan Kadri
Niklas Toll
Jens Bergström
Janos Spada

DAGORDNING
§1 Mikael hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Mikael Olsson väljs till ordförande.

§3 Janos Spada väljs till protokollförare.

§4 Dagordningen godkänns.

§5 Jens Bergström och Agneta Zandin väljs till justerare, tillika rösträknare, att jämte
ordförande justera protokollet.

§6 Upprättande av rösträtt.

§7 Kallelsen till stämman har skett enligt stadgarna.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Godkänns av medlemmarna

§9 Föredragning av revisionsberättelsen.
Godkänns av medlemmarna

§10 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen godkändes.

§11 Resultatdispositionen godkändes.

§12 Styrelsen får ansvarsfrihet.



§13 Arvode till styrelsen utgår med 25 000 kr exklusive sociala avgifter. Arvode till
revisorerna 8000 kr.

§14 Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs enligt följande:
Ledamot – Mikael Olsson
Ledamot – Agneta Zandin
Ledamot – Bo Jönsson
Ledamot – Nakhle Tarabay
Ledamot – Filiz Nouri
Suppleant – Angelica Önder
Suppleant – Christian Kerroum
Suppleant – Jens Bergström

§15 Patrik Hansén väljs till revisor. Revisorsuppleant Sören Andersson.

§16 Valberedning väljs enligt följande:
Niklas Toll (sammankallande)
Camilla Eijlertsson
Peter Erlandsson

§17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende:

Proposition 1: Bygga skärm/spalje i vinkel av uteplats som förankras i marken. Efter
omröstning godkänns motionen med reservationen att efter underskrivet avtal få lov att
bygga. Styrelsen står för utformningen av avtalet.

Proposition 2. Följande stadgeändringar godkänns:

3 § . Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Växjö.

9 § . Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter ,varav två ledamöter
väljs på två år första året. Och nästkommande år väljs resterande ledamöter
på två år. Samt minst en och högst fyra suppleanter ,vilka väljs på ett år.
Samtliga val väljs av föreningen vid ordinarie stämma.

5 § . Medlemskap kan endast beviljas fysiska person.

§18. Stämman avslutas

Janos Spada (protokoll) Agneta Zandin (justerare) Jens Bergström (justerare)

Mikael Olsson (ordförande)


