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Stämman genomfördes utomhus vid fotbollsplanen intill Fårtickegången 111
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1. STÅMMANS ÖPPNANDE

Ordforande Marianne Carell välkomnade och öppnade mötet.

2. VALAV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN (§15.1)

Marianne Carell valdes till ordforande for stämman.

3. VALAV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN §ormalt föreningens sekreterare)(§15.2)

Joakim Akesson valdes till sekreterare.

1 VALAV TvA TSTERrNGSMÄN TTLLTKA RÖSTRÄKNARE (§l_5.3)

Bosse Hammarstrom och Isabelle Jemio valdes till justeringsmiin tillika röstrliknare.

5. STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Skriftlig kallelse har delats ut till samtliga medlemmar enliS stadgama.

Sfiimman godkiinde att utlysande skett i behörig ordning.

6. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Marianne Carell konstaterade att s§-relsens proposition om lån for billaddning saknas i dagordningen. men

att handlingama funnits tillgiingliga i enighet med stadgama. Marianne ftireslar att propositionen behandlas

under punkt 20 (övngt). Marianne frreslog även att ett svar gällande motion l0B fran sämman 2019 skall in

under punkt 20.

Dagordningen godkiindes av stämman. med tillagg enligt ovan.

7. FASTSTÄLLANDEAV ROSTLÄNCO FÖR SEKTION I RESPEKTTVE SEKTION 2

21 röstberättigade ftir sektion l. varav 13 även rostber?iftigade for sekt 2.

8. STYRELSENS VERKSAMHETSBERATTELSE

Marianne Carell gick igenom verftsamhetsberättelsen. Marianne svarade även på fragor rörande hur

fordelningen ser ut mellan sektion I respektive sekt 2. Kjell Borgstrom (suppleant i stvrelsen) besvarade en

fraga huruvida någon ekonomisk kompensation skett mellan sektion sektion 1 och sektion 2 ayseende
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felaktigt forbrukande av el på sektion 2 elabonnemang. Kjell forklarade att det sannolikt tir vissa portar som

felaktigt har installerats på sektion 2 elanläggning, utforligare svar päfräryan finns i svar på motion 2'

Stiimman beslutade att godkiinna den foredragna verksamhetsberättelsen

s. REVISORERNAS BERÅTTELSE (§15.4).

Irene Pieraz ziberäItadeom revisionsarbetets gång. Revisorema foreslår att godkänna s§'relsens balans- och

resultatriikning samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för dess forvaltning av föreningen under 2020'

Revisionsberättelsen godkiindes och lades till handlingama'

10. ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN (§15.5)

Stiimman beslöt att bevilja $ relsen ansvarsfnhet för 2020

ll FÖRSLAG FRAN STYRELSEN (§1-5 6)

I. STYRELSENS PROPOSMON OM TNFRASTRUKTUR FÖR BILLADDNING

Kjell Borgström redogiorde 6r li§et i stort- dvs att sa tidigt som 2030 har flera biltillverkare

meddelat att de kommer att sluta tillverka fossildrivna fordon. För foreningen är det alltså

angeliiget afi tillse att relevant infrastruktur for framtidens fordonsflot[a finns pa plats'

Kjell redogiorde dåirefter för propositionens innehåIl'

En fråga stäldes huruvida installation kan göras fbrst och diirefter söka anli§gningsbeslut'

Kjell förklarade att det är mÖjligt. men behäftat med risker eftersom det inte finns garantier att fa

fortindring av anli§gningsbeslutet beviljat i efterhand. Idag saknas juridiskt prejudikat'

En fråga stäldes huruvida ev bidrag iir inriiknade i styrelsens förslag' Kjell forklarade att det är

inriiknade i respektive altemativ d:ir bidrag är aktuellt'

En fråga ställdes hur en eventuell lösning för billaddning kan passa innehavare av motorvärmare

Kjell förklarade att styrelsen identifierat en box§p som även har vanligt vägguttag, som

dessutom är slvrbart via rvifi.

En fräga stiilldes huruvida ett eller flera ahernativ skulle presenteras pa extrasämma'

Kjell förklarade att propositionens innebÖrd är att tillsätta en grupp som ska utreda alla mojliga

lösningar och relevanta förslag till infrastruktur för billaddning infor ev' extrastämma'

Strimman röstade for att Krister Gustafsson deltar i foreningens utredningsgrupp'

Stiimman beslot att godkiinna stlrelsens proposition.
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2. SryRELSENS PROPOSITION OM PARKERINGSNLLSTÅND OCH -DEBITERING

Camilla Kungsman (ledamot i styrelsen) redogjorde for propositionen samt besvarade frägor

om det fortsatt skulle gå att köpa extratillstand samt om debitenngen enbart skulle ske via app

Camilla svarade ja på båda fragoma. Ståimman beslcit att godkiinna stl,relsens proposition.

3. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

Stiimman beslot att godkiinna ssrelsens verksamhetsplan.

12. MOTTONER FRÅN MEDLEMMAR (§15.6)

I. MONON FRAN BJORN TUVASSON

Marianne redogjorde för motion inskickad av Bjöm Tufiiasson gällande elforbrukning av sektion

två. Björn redogjorde diirefter frir deltajema kring motionen. Bjöm är nöjd med stvrelsens svar

och drar tillbaka sin motion. Sfiimman godkiinde styrelsens svar.

2. MOTION FRAN KRISTER GUSTAFSSON.

Krister redogjorde frr innehallet i sin motion. Marianne redogjorde for innehallet i stlrelsens

svar. Stiimman godklinde stvrelsens sr.ar.

l 3. BESLUT OM ARVODE FÖR FöRTROENDEVALDA (§ I 5.7)

Stiimman beslöt om oforiindrade arvoden enligt budget.

Vilket innebiir 40.000:- att fördela bland sh,'relsens ledamöter. 4.000:- fcir revisorema och 1.800:- for

valberedningen.

14. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFT- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGS-

LÄNGD FöR SEKnoN I (§15 8)

Stiimman beslöt att godkiinna shrelsens budget och att avgiften per andel ftir sektion I under 2021blir

l600kr/ar.

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTGIFT- OCH INKOMSTSTAT SAMT DEBITERINGS-

LÄNGD FöR sEKTroN 2 (§l5 s)

Stiimman beslöt att godkiinna styrelsens budget och att avgiften per andel fcir sektion Z under Z0Zl bhr Akr/

är.
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16 VALAV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER (§ 15'9)

Stiimman beslöt enligt valberedningens forslag att utse följande personer till att utgöra ftireningens styrelse

Joakim Äkesson
Lars-Erik Ohlsson
Patrik Sätterberg
Lisa MåLnsson

Richard Wiregard
Kjell Borgstrom
Tädashi Mizota
Frida Ryholt

Irene Pierazzi
Jessica Ekberg
Krister Gustafsson

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Yaldtlltl2A22
Omval2 ar
Nyval 1 år
N1'rral i är
Nyval I år
Omval 1år
Omval 1år
N1val2 ar.

BTG 14

FTG I33
BTG 1

FTG 104

FTG 97
FTG 115

BTG 83
BTG 32

17. VALAV STYRELSEORDFÖRANDE (§ l5'e)

Stiimman beslöt enligt valberedningens fÖrslag att utse Patrik SätteÖerg till ordförande

for en tid av ett ar.

18. VALAV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANT (§15.10)

SEimman godkiinde valberedningens forslag att utse följande personer:

FTG 122

BTG 19

FTG 2
N
N

Omval

Omval I år
Omval 1är

lval
lval

ar
ar
ar

le. VALAV VALBEREDNING (§1s.11)

Stiimman beslöt att utse foljande personer till valberedning

Bo Hammarström FTG 109 Valberedning
Isabel Jemio FTG 136 Valberedning

20 
?"Hfål$$31{å'ttttiloN oM LAN rILL INFRASTRUKT,R FöR BILLADDNING

Kjell Borgström redogiorde for s§'relsens proposition om lån'

Sllimman beslöt att godkiinna st]-relsens proposition'

2. REDOVISNING AV SVAR PA MOTION IOB, 2019 ÄRS STÄMMA

Kjell Borgstr<im redogiorde for s§relsens svar på motion 10b fran 2019 ars stämma'

2I MEDDELANDE AV PLATS OCH TID NÅR STÅMMOPROTOKOLLET FINNS

TILLGÄNGLIGT (§15.13)

Stiimmoprotokollet kommer att finnas tillgiingligt senast 14 dagar efter stiimman'

Det kommer att finnas på hemsidan www.tickorna.se sarnt hos sittande sekreterare Joakim Åkesson pä

BTGI4.
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22. STÄMMANS AVSLUTANDE

Marianne Carell avslutade stämman och tackade for visat intresse.

Lars-Erik tackade de avgående styrelseledamötema Marianne och Camilla för deras insatser.

Vid protokollet Stiimmans ordforande

Marianne

Justerare Justerare

Sid5av5

& @-*2--ffi Isabelle Jemio
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