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Datum: 2A22-A3-28

Plats: Apelgårdens kyrka

Tid: 19.00-20.20

Närvarande: 132 medlemmar samt 87 fullmakter
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Stämman öppnades av Bengt Wahlstedt kl. 19.30. Förseningen orsakades av att
ifyllandet av röstlängderna tog längre tid av en oväntad tillströmning av

mötesdeltagare

Stämman ansågs vara behörigt utlyst

Dagordningen foredrogs och godkändes

Till ordfrirande för mötet utsågs Jan Grirnmefält

Tillsekreterare utsågs Lars Henrik Benzel

Tilljusteringsmän tillika rösträknare utsågs lngemar Evertsson och Henry Granlund.
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Styrelsens förva ltni ngsberättelse föred rogs och god kä ndes (se bi lagor) *

Revisorernas revisionsberättelse föredrogs och godkändes (se bilaga)*

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

lnga motioner har inkommit

Ordföranden informerade om avtalsforslaget från Mölndals stad angående "Avtal om

enski ld väghå I I ning", version TEN 861202 2, 2022-03-A1. (se bi lagor) *

Mötet ti!!styr"kte avtslsl och gav styrel:sen bem;rndigande att genomföra erforderlig
slutförhandling, godkänna och skriva under avtalet

Ordförande informerade om styrelsens förslag till stadgeändringar. Stämman

godkände enhälligt ändringarna av stadgarna ise bilagor)*

(tämrnan ondkände att cn :rlirrnoerad knmmlrnal fiänstenprqön skall inoå i sfrrrelsen.Ö,-.,---

Styrelsens forslag på en sänkning av arvodet till förtroendevalda från 1,5 PBB till 0,75

PBB godkändes av stämrnan

Budget för 2A22 gicks igenom och godkändes (se bilagor)*

Styreisens försiag tiii 0:- i vägavgitt gocikändes

Till styrelserepresentanter på två år omvaldes Carina Lund och ian Grimmefält {se

bilaga)*

Till styrelseordförande på ett år valdes Jan Grimmefält (se bilaga)*

Stämman uttryckte en önskan om att styrelsen iungerar som valberecining tiils viciare

lnga övriga frågor dök upp
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Stämmoprotokollet kammer att finnas tillgängligt på hemsidan och hos sekreteraren

senast ?A77-A4-12

Stämman avstutades och Bengt Wahlstedt avtackades för !ång och trogen tjänst. Även

de suppleanter som verkat fram till nu avtackades för sina insatser.

Alla bilagor finns tillgängliga på hemsidan

J usteras

Vid protokollet

Henrik

J usteras

lngemar Evertsson
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