
Protokoll frin fortsatt ftireningsstlmma i Baltora VA-
s amfiillighetsfti ren ing 2021

Ltirdag den 23 oktober 2021. kl 11"00

Mtite 6ver Skype

1. Stiimmans dppnande.
Foreningens ordforande Sten Planebo htilsade allanarvarande v8lkomna och

forklarade strimman oppnad.

2.Yal av ordftirande fiir stiimman.
'fill ordforande for stlimman valdes Sten Planebo

3. Protokollf?ir:rre.
Klas Nylen anmiildes som protokolit"orare for stiimman.

4. Val av tlii personer att vara rtistrziknare samt att jiimte ordftirande
justera protokollet.
Stflmrnan valde Feter Stackelberg och Hans Pettersson att vara rostriiknare och
protokoltr-lusterare.

5" Uppriittande av riistlilngd.
Aruniildes att rostlitngden utgors ar,de pi det digitala motet nitrvarande
personerna. Se bilaga tr"

5. Godkinnande av dagordning.
Stiimman godkande det utsrinda t'orslaget till dagordning.

7" Friga om i<allelse skett i behtirig ordning.
Sedan sekreteraren redogiort fdr att utskick med kalieise till stiimman skett den

9 oktober 2021 och enligt stadgarna ska ske tidigast ser veckor och senast tvi
veckor irrre sammantrzidet beslot stlmman att kallelse skett i behorig ordning.

8" Genomg&ng av styrelsens &rsredovisning.
Styrelsens *rsredovisning har varit utskickad sedan mai 2A21. Efter
foredragning pi dagens mote och inga frflgor fanns att besvara lades
redovisningen till handlingar"na.

9. Revisorernas berfittelse.
Fiiredrt.rgs revisorernas bertittelse som lades tiil handiingarna.

10. Beslut orn faststf;llande av resultat- oeh tralansriikning.
Stiiinman beslutade eniigt revisorernas ttirslag ac faststdlia ftamlagd resultat-

cch balansriikning.

11. Besiut i anledning av ftireningens resultat.
Stiirnman beslutade godkiirura tiamlagt ltirslag till dispositioner av flrets resu.ltat.

&*



12. Beslut i friga orn ansvarsfrihet"
Stimman beslutade bevilja styreiseu ansvarsliihet tbr det ganllna

verksamhetsiret.

13. Fyllnadsval av ordinarie ledamot samt fullnadsval av suppleant.
Stzlmman beslutade viilja Liz Gauffin som ordinarie iedamot med manCattid

fram till niista ordinarie irsmote.
Stzimman beslutade viilja U1f Borgstrom som suppleant med mandattid fiam tiil
n6sta ord.inarie firsmote"

14. Meddelande om plats dfrr stiimmoprotokollet hatis tillgiingligt.
Stiimmoprotokollet kommer att hallas tillgiingligt pa fbreninuens hemsida inom
tvi veckor lran sammantriidesdagen.

15. Strimmans avslutning. Ordlbrande tackade ior visat intresse och fdrklarade
st[mruan lor ar,'slutad.

Q^,/.
Ster: Pianebo Steimmoordi'orande

Peter Stackelberg Justerare

Klas Nyl6n Protokollfilrare

Hans Pettersson .Iusterare


