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VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING (VEF)
Org.nr 74600-9678
2010 års föreningsstämma 2010 05 18
Plats: Videdals Torg 3, Rum 10

Närvarande medlemmar: 137, 139, 202, 211, 215, 216, 224, 225, 231, 234, 235, 237, 240, 242,
248, 249, 253, 256, 258, 259, 263, 265, 268, 278, 285, 334, 349, 373, 375, 377, 380, 381, 382,
389, 404, 411, 416, 422.
= 38 insatser/röster
Fullmakter för: 212, 228, 269, 365, 370, 396.

= 6 insatser/röster

Brf Malmöhus 14: En medlem med

42 insatser/röster
_________________
= 86 insatser/röster

Summa

Föreningens ordförande Uno Alpfors hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
Med hänsyn till motförslag gällande punkt nr 1 på dagordningen (Bilaga 1), Val av ordförande
för stämman, beslutade stämman att dagordningen skulle ändras enligt följande:
Punkt 1. Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet och fungera
som rösträknare.
Punkt 3. Val av ordförande för stämman.

1.

Val av två personer att jämte stämmans ordförande justera protokollet samt fungera som
rösträknare.
Valberedningens förslag:
Lars Eckersand och Gösta Hallgren
Göran Holmqvists motförslag:
Lars Eckersand och Göran Holmqvist
Stämman beslöt enligt valberedningens förslag d v s Lars Eckersand och Gösta Hallgren.
Brf Malmöhus 14 med 42 insatser/röster genom Uno Alpfors avstod från att rösta.

2.

Styrelsen anmälde Kenneth Jangmalm som protokollförare.

3.

Val av ordförande för stämman.
Valberedningens förslag:
Göran Holmqvists motförslag:

Sven Nivestam
Uno Alpfors

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag d v s Sven Nivestam.
Brf Malmöhus 14 med 42 insatser/röster genom Uno Alpfors avstod från att rösta.
4.

Stämman godkände ovanstående förteckning över närvarande medlemmar som röstlängd.

5.

Stämman förklarades utlyst enligt stadgarna.

6.

Årsredovisningen (Bilaga 2) föredrogs och godkändes samt lades därefter till handlingarna.

7.

Revisionsberättelsen (Bilaga 3) ansågs föredragen genom att den distribuerats till
medlemmarna och den godkändes samt lades därefter till handlingarna.

8.

Stämman fastställde resultaträkningen med en förlust på 168 982 kr och balansräkningen på
1 960 869 kr.
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9.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för år 2009.

10.

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att årets förlust avräknas mot balanserat resultat
(balanserad vinst).

11.

Stämman beslöt, enligt styrelsens förslag, att bibehålla årsavgiften 2 400 kr för 2011.

12.

Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman.
Valberedningens förslag: Fem ordinarie plus en suppleant.
Göran Holmqvists motförslag: Antal skall väljas enligt stadgarnas § 7 innebärande lägst
tre (3) och högst fem ledamöter med högst lika många suppleanter som ordinarie ledamöter.
Stämman beslöt enligt motförslaget.

13.

Fråga om arvoden.
Valberedningens förslag: Ett belopp om kronor x att fördelas inom styrelse, för valberedning
och till projektarbete för ev. adjungerade.
Valberedningen justerade vid stämman sitt förslag till att arvodena för 2010/2011 skall vara
oförändrade jämfört med de som gällt för 2009/2010.
Stämman beslöt enligt Valberedningens förslag, dvs. oförändrade arvoden.

14.

Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter att väljas vid stämman.
Valberedningens förslag:
- Ordförande för ett år: Uno Alpfors, omval
- Två styrelseledamöter på ett år: Kenneth Jangmalm omval och Peter Snellman, nyval.
– Två styrelseledamöter på två år: Robin Manger och Linus Sjölander, nyval.
– En suppleant för ett år: Mats Lundqvist, nyval.
Stämman beslöt enligt Valberedningens förslag.

15.

Val av revisorer och suppleanter.
Valberedningens förslag:
- En revisor för ett år: Kim Månsson, omval.
– En revisorssuppleant för ett år: Torben Andersson, omval.
Stämman beslöt enligt Valberedningens förslag.

16.

Val av valberedning.
Valberedningen (Gösta Hallgren och Lars Eckersand) meddelade att de stod till förfogande
för omval under ett (1) år.
Stämman beslöt omval på ett (1) år av valberedningen, Gösta Hallgren och Lars Eckersand.

17.

I stadgeenlig ordning inkomna motioner (stadgarnas § 12).
Inga motioner är inkomna.

18.

Styrelsens övriga förslag, propositioner.
Inga

19

Stämmans avslutande.
Tack framfördes till Valberedningen och Styrelsen.
Ordföranden förklarade ordinarie föreningsstämman (årsstämman) avslutad.
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Vid protokollet

Justeras

___________________________
Kenneth Jangmalm

____________________________
Sven Nivestam
Ordförande för stämman
____________________________
Lars Eckersand
Vald att justera protokollet
____________________________
Gösta Hallgren
Vald att justera protokollet

