
Protokoll frfi n fti reningsstfi m m a i Baltora VA-sa m f?i llighetsftirening

Ltirdag den 6 juni kl 11.00

Mtite tiver Skype

1. Stiimmans tippnande.
Foreningens ordforande Sten Planebo hiilsade alla nrirvarande viilkomna och
f'ork larade stzimman oppnad.

2.Yal av ordftirande ftir stflmman.
Till ordfcirande for stiimman valdes Sten Planebo

3. Protokollftirare.
Klas Nyldn anmzildes som protokollforare for stzimman.

4. Val av tvi personer att vara rtistrflknare samt att i:imte ordfiirande
justera protokollet.
Strimman valde Peter Stackelberg och Liz Gauffin att vara rostriiknare och
protokolljusterare.

5. Uppriittande av rtistkingd.
Anmzildes att rostliingden utgors av inskickade postroster sarnt pi det digitala
motet ndrvarande personer.

T.Frhga om kallelse skett i behtirig ordning.
Sedan sekreteraren redogjort for att utskick med kallelse till stiimman skett fyra
veckor fore sammantriidet och enligt stadgarna ska ske tidigast sex veckor och
senast tvA veckor fore sammantriidet beslot stllmman att kallelse skett i behorig
ordning.

8. Styrelsens irsredovisning.
Anmiildes att handlingarna har finnits tiilgiingiiga pi fdreningens hemsida.
Stdmman hade inga frAgor att st[lla i anledning av redovisningen.

9. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning.
Stiimman beslutade att faststiilla framlagd resultat- och balansriikning.

10. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
Sttimman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gingna iret.
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6. Godkiinnande av dagordning.
Stiimman godktinde det utsiinda forslaget till dagordning.



11. Friga om arvode och reseersiittning till styrelse, revisor och
valberedning.
Strimman beslutade om ofortindrade ersiittningar, dvs 60.000 till styrelse och
valberedning samt extern revisor enligt riikning.

12. Faststiillande av budget.
Stiimman beslutade bifalla styrelsens framlagda forslag till budget.

13. Faststiillande av irsavgift fiir 2020.
Stiimman beslutade om uttaxering av total irsavgift tor 2CI20 pi 12.120 lo'
uppdelat pfl fyra kvartal.

1 4. Debiteringsliingd.
Aruniildes att uppriittad debiteringsltingd utgors av motets rostliingd med
anteckning om flrsavgift for varje medlemsfastighet.

15. Val av styrelse och suppleanter.
Sttimman beslutade viilja som ordinarie ledamoter pi tvA 6r:
Sten Planebo
Clary Bergstrom

Som sr"rppleanter med mandattid om 1 Ar omvaldes LizzGauffrn och Benny
Nilsson.

16. Val av revisorer"
Stzimman valde Peter Borwin som extern revisor. Stdmman onskade fora till
protokollet onskemfll om att styrelsen till niista flrsmote overvriger val av
interrevisor.

lT.Brhga om val av valberedning.
Stiimman valde att styrelsen utgrir valberedning till niista flrsmdte.

20. Meddelande om plats dflr stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.
Sttimmoprotokollet kommer att h&llas tillgiingligt pi ftireningens hemsida samt
pi fdreningens anslagstavlor inom tv6 veckor fr8n sammantriidesdagen.

2l.Stiimmans avslutning. Ordf<irande tackade for visat intresse och forklarade
stiimman for avslutad

StenPlanebo Sttimmoordforande Klas Nyl6n Protokollforare
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Peter Stackelberg Justerare
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Liz Lurnl, Justerare


