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1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning 

Mötet öppnades av ordförande Fredrik Johansson som hälsade alla välkomna. Därefter 
godkändes den till protokollet bilagda närvaroförteckning som alla närvarande 
medlemmar signerat. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 

Till ordförande för stämman valdes Fredrik Johansson och som sekreterare valdes 
Christina Hedberg. 
 

3. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes 
Åsa Eliasson och Ebbe Hagard. 
 

4 Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett 

Fredrik Johansson redogjorde för hur kallelsen skett via kallelse per post, anslagstavla i 
entrén samt via hemsidan och stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning. 
 

5 Föredragning av föreningens årsredovisning 

Årsredovisningen föredrogs och medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor. Bland annat 
förklarades reparationskostnaderna av per Borgström. 
 

6. Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen föredrogs av Fredrik Johansson. 
 

7. Fastställande av resultat och balansräkning 

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt förslag. 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslöt att, på förslag av revisorn, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret 2004. 
 

9. Fråga om resultatdisposition 

Stämman beslutade att resultatet för verksamhetsåret 2004 disponeras enligt styrelsens 
förslag. 
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10. Fråga om arvoden 

Valberedningens förslag på arvoden till styrelsen presenterades och Stämman beslutade 
att anta förslaget arvode till styrelsen. 
 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes: 
? Per Borgström - vald till 2006 
? Fredrik Johansson - vald till 2006 
? Åsa Eliasson - omval 2 år 
? Bo Ernback - omval 2 år 
? Patrik Johansson - nyval 1år 

 
Till suppleanter valdes: 

? Stig Johansson - nyval 1 år 
? Christina Hedberg - nyval 1 år 

 

12. Val av revisor och suppleant 

Till revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma valdes: 
? Sven Lundén, Mjörn Revision KB - omval 

 
Till revisorssuppleant för samma tid valdes: 

? Sven Jansson, Mjörn Revision KB - omval 
 

13. Val av valberedning 

Till valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes: 
? Tommy Somlo - nyval 
? Elisabeth Sagström - nyval 
? Maria Hörnestam - nyval 

 
Sammankallande väljs dem emellan. 
 

14. Budget för 2005 

Budget för verksamhetsåret 2005 föredrogs och kommenterades. Bakgrund allmänt om 
föreningen samt dess kommersiella hyresgäster gavs. 
Enligt budget beräknas föreningen göra en vinst på 97 300 kr för 2005. 
Föreningens skulder till kreditinstitut villkorsändrades under början av 2005, vilket 
medför lägre räntekostnader och räntebidrag. Detta möjliggör bland annat avgiftsfri 
månad i juli samt en extra engångsamortering som gjordes i samband med 
villkorsändringen. 
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15. Behandling av ev motioner 

Inga motioner hade inkommit. 
 

16. Övriga frågor i förväg anmälda 

Inga övriga frågor hade inkommit. 
 
Förenings behov av internrevisor diskuterades. Beslutades att internrevisor ej behövs. 
 
Bredband diskuterades. Det konstaterades att det nu finns erbjudande om snabb 
uppkoppling via telefonjacket och därmed lades frågan om bredband ”på is”. 
 

17. Mötets avslutande 

Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
___________________ 
Christina Hedberg 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
___________________ ___________________ ________________ 
Fredrik Johansson  Åsa Eliasson  Ebbe Hagard 
/stämmoordförande/ 


