Årsstämma för Fräntorps Folkets Husförening UPA 2019-03-31
1. val av ordförande och stämmoordförandens val av protokollförare för stämman

BESLUT
Att välja Charlotte Wibeck till ordförande
Att välja till Kristoffer Hjelm protokollförare
2. godkännande av röstlängden

BESLUT
Att godkänna användningen av röstlängden i dörren
3. val av två (2) justeringspersoner

BESLUT
Att välja Kristina Bengtsson
Att välja Anna Berggren
4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

BESLUT
Att fastställa att årsmötet blivit behörigen sammankallat
5. fastställande av dagordningen

BESLUT
Att fastställa dagordningen enligt förslag, inga ytterligare punkter
6. styrelsens årsredovisning

Charlotte presenterade verksamhetsberättelse, samt Erik presenterade ekonomisk
berättelse.
7. revisorernas berättelse

BESLUT
Att lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna
8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

BESLUT
Att fastställa resultaträkning och balansräkning, samt styrelsens förslag för hur
vinsten skall disponeras.
9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

BESLUT
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. presentation av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Charlotte presenterade verksamhetsplan för 2019.
11. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Fortsatt arvodering enligt tidigare beslut
12. årlig medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

Ingen medlemsavgift.
13. beslut om antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår

BESLUT
14. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

BESLUT
Nedanstående väljs till styrelseledamöter
Linus Bergström, 2 år
Anna Berggren, 2 år
Dan Nord, 2 år
Erik Johannesson, 1 år
Rose-Marie Landén Nord, 2 år
Allan Antilla, 2 år
(Kristoffer Hjelm har ytterligare ett år kvar enligt tidigare årsstämma)
Nedanstående väljs till suppleanter
Karl-Göran Ottosson
Marie Moesby
15. val av styrelsens ordförande

BESLUT
Charlotte Wibeck väljs till styrelseordförande
16. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

BESLUT
Omval av:
Nathalie Bergström
Eva Linnestjerna
17. val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) är sammankallande

BESLUT
Maria Isetjärn väljs till valberedning
18. övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner

Inga propositioner eller medlemsmotioner har inkommit innan mötet.
Dan Nord tog upp frågan angående förvaringsutrymmen i källaren, frågan kommer
att tas upp på nästa styrelsemöte.
19. mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 15.02

