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1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av ordförande Hans Lund och hälsade alla välkomna. Därefter
upprättades en förteckning över närvarande medlemmar.

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Per Olof Olofsson (representant från Peab) och som
sekreterare valdes Fredrik Johansson.

3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att justera stämmans protokoll valdes Pia Jordan och Haldis Hagard.

4 Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett

Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Åsa Eliasson (kassör) föredrog årsredovisningen för stämman och förklarade vissa
punkter samt svarade på en del frågor.

6. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs av Åsa Eliasson, vilken lades till handlingarna.

7. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkning enligt revisorns förslag.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att, på förslag av revisorn, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2000.

9. Fråga om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet för verksamhetsåret 2000 balanseras i ny räkning.

10. Fråga om arvoden

Stämman beslutade bevilja styrelsen arvode för tiden fram till nästa ordinarie
föreningsstämma enligt bilagda förslag.
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11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelse fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes:
Åsa Eliasson
Bo Ernback
Fredrik Johansson
Sven-Åke Johansson
Fredrik Norburg

Till suppleanter valdes för samma tid:
Kristina Midander
Per Borgström

12. Val av revisor och suppleant

Till revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes:
Anders Ivdal

Till revisorssuppleant för samma tid valdes:
Jan Malm

13. Val av valberedning

Till valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes:
Hans Lund
Åsa Svensson
Kerstin Sandin

14. Budget för 2001

Åsa Eliasson föredrog styrelsens budget för verksamhetsåret 2001. Denna lades sedan
till handlingarna.

15. Information om föreningens lokaler

Lilla lokalen (lokal 1) är nu uthyrd från och med 1 juli 2001. Hyra enligt den
ekonomiska planen.

Gårdslokalen (lokal 3) har på styrelsens uppdrag bygds om  till lägenhet för att enligt
förslag kunna säljas som bostadsrätt.

16. Fråga om ombildning av gårdslokal till bostadsrätt
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Stämman beslutade enhälligt att ombilda lokal 3 till bostadsrätt enligt styrelsens förslag
samt omfördelning av andelstalen.

Styrelsen hade också ett förslag till ändring av § 8 i stadgarna gällande fördelning av
månadsavgifterna.

För ändring av stadgarna krävs att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det.
Beslutet är även giltigt om det fattas på två på varandra följande stämmor och minst ¾
av de röstande på den senare stämman är ense om beslutet.

Ordförande för dagens möte konstaterade att samtliga röstberättigade i föreningen ej
var närvarande och därmed krävs en extra stämma för stadgeändringen.

Extrastämman utlystes till den 12 juli och kallelse skall ske omgående

17. Övriga frågor i förväg anmälda

Inga motioner eller frågor av annat slag var inkomna.

Ordförande för dagens stämma tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Föreningen passade samtidigt på att tacka avgående styrelseordförande Hans
Lund med en gåva och blommor. Föreningen tackade även Peab för att ha ställt
upp med lokal och personal, framförallt mötets ordförande Per Olof Olofsson.

Vid protokollet

Fredrik Johansson

Justeras

Pia Jordan Haldis Hagard


