Protokoll å rsstä mma f ör samf ä llighetensföreningen Resedan
Datum: 27 april 2022

Plats: PRO'S lokal i Str å ningstorps centrum

Innevarande styrelseordförande Birgitta Nordin hä lsade alla vä lkomna.
§ 1. Val av ordförande för stä mman

St ä mman beslutade att välja Jan Kindrot till ordförande för st ä mman.
§ 2. Val av sekreterare för stämman

Stä mman beslutade att vä lja Mats Pettersson till sekreterare för st ämman.
§ 3. Val av 2 justerare, tillika rösträknare

St ä mman beslutade att vä lja Curt Eriksson och Krister Karlsson till justerare tillika r östrä knare.
§ 4. Närvarorapportering

19 hus var representerade
Nä rvarande fr å n Klarbärsv ägen:

5, 9, 29, 35, 37, 43, 47, 51, 53, 65, 67, 71, 73, 81, 89, 91, 105
Nä rvarande fr å n Odonvägen:

6, 10
§ 5. Stä mmans behöriga utlysande

Stä mman beslutade att stämman var behörigt utlyst.
§ 6. Godk ännande av dagordning

.

St ä mman beslutade att godkä nna utsä nd dagordning

§ 7. Styrelsens verksamhetsberä ttelse 2021, Resedans årssammandrag 2021, Revisorernas

berättelse 2021.
St ä mman beslutade att godkä nna styrelsens verksamhetsberättelse och Resedans å rssammandrag
för 2021.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen

St ä mman beslutade, enligt revisorernas rekommendation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetså ret 2021.
§ 9. Förslag 1 från styrelsen angående ändring av stadgar

Efter diskussion på stämman beslutades förslaget godkä nnas med följande ä ndring av förslagets
ordalydelse:

Tidigare lydelse:

" § 5 Styrelsens säte, sammansättning
För f öreningen skall finnas en styrelse med säte i Karlskoga kommun. Styrelsen ska bestå av 5

ledamöter och 5 suppleanter."
Ny lydelse:

" § 5 Styrelsens säte, sammansättning
För f öreningen skall finnas en styrelse med säte i Karlskoga kommun. Styrelsen ska bestå av 5
ledamöter och minst 1 och max 5 suppleanter."
§ 10. Förslag 2 från styrelsen angående fortsatt arbete med laddningsmö jlighet för elbilar

Stä mman beslutade att fö rslaget frå n styrelsen bifalles, att styrelsen undersöker juridiska,
ekonomiska samt praktiska mö jligheter gä llande elbilsladdning, utreda mö jlighet till att bilda separat
sektion, med frivillig anslutning för att hantera fr ågan och att styrelsen tar fram underlag f ör beslut
till nästa stä mma.
§ 11. Förslag 3 från styrelsen angående åtgärder i lekparker

St ä mman beslutade att godk ä nna styrelsens förslag.
§ 12. Motion angå ende styrelseprotokoll

.

St ä mman beslutade att avslå motionen

§ 13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022

St ä mman beslutade att godk ä nna styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022.
§ 14. Arvoden. Ersättning till styrelsen och revisorerna

St ä mman beslutade att godkänna styrelsens förslag till arvoden enligt samma princip som anvä nts
sedan 2019: 0,75 prisbasbelopp avsätts i budget; 10% går till revisorerna, 5% gå r till valberedningen
och resterande 85% gå r till styrelsen.
§ 15. Styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan

St ämman beslutade att godkä nna styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplan.
§ 16. Fastställande av budget och debiteringslängd (fastställande av kvartalsavgift 2022)

St ä mman beslutade att godk ä nna styrelsens förslag av budget och debiteringslä ngd.
§ 17. Val av styrelseledamöter

St ä mman valde Birgitta Nordin( omval), Stefan Forsman( omval) och Anne Sundström( nyval) till
styrelseledamöter.
§ 18. Val av styrelseordförande

Stä mman valde Birgitta Nordin till styrelseordförande fram till nä sta st ä mma.

§ 19. Vat av styrelsesuppleanter

St ä mman beslutade omval för Fredrik lilja och Liliana Benito Stenberg och nyval av Bengt Wiklund,
Inger St å lhammar och Mats Pettersson till styrelsesuppleanter.
§ 20. Val av revisor

St ämman valde Björn Malmberg ( omval).
§ 21. Val av revisorssuppleanter

St ä mman valde Carl Wallin och Mats Lahdenper ä ( omval).
§ 22. Val av valberedning (utse sammankallande)

St ä mman valde Gunnar Nordqvist ( sammankallande) och Pontus Qvick.
§ 23. Övriga frågor och avslutning

Tre övriga fr ågor fanns.

a ) Vä stra parkeringen. Vi skulle behöva bredda infarten till västra parkeringen då det tr å ngt att
k öra in. Anne S ska samtala med kommunen för att försöka f å det å tgä rdat.
b) Avtal med KEMAB. Hur ser avtalet med KEMAB ut gä llande undercentral och ev
elförbrukning. Styrelsen besvarade frågan och ingen å tgä rd planeras.
c ) Resedans hemsida. Webbansvarig Carl W uppmanade alla att inkomma med feedback på
den nya hemsida som Resedan har.

Ordförande förklarade mötet avslutat.
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