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Missionskyrkan Spillersboda

1. Stiimmans tippnande.
Foreningens ordforande Sten Planebo h[lsade alla niirvarande viilkomna och
1'6rklarade stdmman oppnad.

2.Yal av ordfiirande ltir stf,mman.
Till ordfdrande frir stiimman valdes Ebbe Lyth

3. Protokollfiirare.
Klas Nyl6n anmiildes som protokollforare for strimman.

4. Godkiinnande av debiteringsliingd tillika rtistliingd.
Stiimman godk?inde den rrist- och debiteringsliingd som alla niirvarande
antecknat sig pfl.

5. Faststiillande av dagordning.
Stiimman beslutade faststiilla den dagordning som bifogats kallelsen.

6. Val av tvfl.iusterare.
Till protokolljusterare och tillika rdstriiknare valdes Mikael Sundberg och
Gunnar Lindfelt.

7.Frilga om kallelse skett i behOrig ordning.
Stiimman beskit att kallelse skett i behririg ordning.

8. Styrelsens irsredovisning.
Foredrogs styrelsens Srsredovisning och lades till handlingarna.

9. Revisorernas beriittelse.
Fdredrogs revisorernas beriittelse och lades till handlingatna.

10. Beslut om faststflllande av resultat- och balansriikning.
Sttimman beslutade att faststiilla framlagd resultat- och balansriikning

11. Beslut i anledning av ftireningens resultat.
Stiimman beslutade godkiinna styrelsens f-orslag till dispositioner av irets
resultat.

12. Beslut i friga om ansvarsfrihet.
Stiimrnan beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gingna
verksamhetsiret.

Qk4



13. Budget och uttarering fiir 2018.
Efter muntlig redogorelse frin kassciren Kenneth Hulddn beslutade stiimman
godkiinna styrelsens budget och en uttaxering ph 3 047 kr per kvartal och
medlemsfastighet.

14. Frflga om arvode till
a) Styrelse. Strimman beslutade att ofortindrat arvode skall utgi och fordelas

av styrelsen.
b) Revisorer. Strimman beslutade att oforiindrat arvode ska utgi till

intemrevisor. Extern revisors kostnader finns med i budgeten som egen post.

15. Val av styrelse, styrelseordfiirande och suppleanter.
Stiimman beslutade viilja Sten Planebo till ordftirande med mandattid pi tv& ar.

Stiimman beslutade viilja Clary Eriksson till ordinarie ledamot med mandattid
pA tvi 6r.

Som suppleanter med mandattid om I flr omvaldes Lizz Gauffrn och Benny
Nilsson.

16. Val av revisorer.
Stzimman valde Peter Bor"win som extern revisor och Ebbe Lyth som intern
revisor. Sttimman beslot att inte viilja nigon suppleant.

17. Frflga om val av valberedning.
Efter diskussion beskit stdmman att inte utse n6gon valberedning

18. Motioner eller framstiillan frin sfyrelsen.
Inga motioner eller nigon framstiillan fr&n styrelsen fanns att behandla.

19. Ovriga ej anmiilda frrenden.
Redogjorde Sten Planebo for de vattenskador som intrtiffat pi grund av
fiysningar. Stora kostnader f<jr utrunnet vatten som ftireningen miste debitera
drabbad fastighetstigare. Sten uppmanade alla att stiinga av inkommande vatten
om ni flker bort under vintem.

20. Meddelande om plats diir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt.
Sttimmoprotokollet kommer att hAllas tillgangligt pA ftireningens hemsida inom
tvi veckor frd:n sammantriidesdagen.



2l.Stiimmans avslutning. Ordftirande tackade ftir visat intresse och ftirklarade
stiimman fdr avslutad.

Lyth Klas Nyl6n Protokollftirare

-h,,/2da&
Mikael Sundberg Gunnar Lindfeldt Justerare
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