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I.

Miitets iippnande

Stefan Larsson dppnade mdtet

2,

Val av funktioniirer ftir stiimman
(1) Val av ordfiirande: Hflkan Karlsson
(2) Val av sekreterare: Sara Hybbinette
(3) Tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare: Philip Hult och Mia Eriksson

3.

Frflga om kallelse skett pfl behiirigt siitt

Stiimman ansigs behdrigen utlyst.

4.

Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Avprickning av niirvarande har skett vid ankomst till stiimmolokalen.
Stiimman beslutade att rostliingden justeras om omrcistning kriivs.

5.

Faststiillande av dagordning

Dagordningen faststiilldes.

6.

Verksamhetsberiittelse och resultatriikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatriikning omfattar perioden 1 januari 2019
december 2019. Stefan Larsson och Mathias Ryngefors redovisade.

till3l

Styrelsen i samftilligheten har under flret bestitt av ordft)rande Sven-Ake Brink, kassdr
Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamritema Sara Hybbinette,
Stefan Larsson, Hans Truv6 och Caroline Grabo. Vid ftlreningsstiimman avgick Caroline
Grabo ur styrelsen och ersattes av Daniel Persson. Frireningsstarnmaholls 2019 04 10.
Samftillighetens styrelse har haft 1i protokollforda m<iten varav ett konstituerande.
Arets resultat, 24301SEK, fors in i ny riikning
Arsredovisningen liiggs med godkiinnande

7.

till handlingarna.

Revisorernas beriittelse

Revi sor Annelie

B

iickddn liiste upp revi sionsberiittel sen.

Revisionsberiittelsen lziggs

till handlingama.
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8. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Styrel sen bevilj ades ansvarsfrihet

9.

Framstiillningar

frin

ftjr verksamhets6ret 2020 .

styrelsen

Om att komplettera debiteringsliingden 2020 med de nya anslutningama.
Beslut under paragraf 12.
Styrelsens framstiillan bifcrlls.
10. Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner.
11. Frflga om ersiittning

till styrelsen

och revisorerna

Revisors forslag om att fdljande ersiittning skall
Ordforande l5%o av basbeloppet
Kassrir l}Yo av basbeloppet
Sekreterare I1Yo av basbeloppet
GDPR ansvarig llYo av basbeloppet
Ovriga ledamdter 5Yo av basbeloppet
Forslaget biftrlls.

12. Styrelsens ftirslag

utgi

till utgifts-och inkomststat samt debiteringsliingd.

Debiteringsliingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering ftir 202L samt
kompletteringen av 2020 flrs debiteringsliingd iir framlagda under miitet och
signerade av justeringsmiinnen.

i.

Arsplan 2021for verksamheten
Kassrir Mathias Ryngefors presenterade trsplanen 2021.

ii.

Beslut fiir inkomststat202l
Inkomst och utgiftsstat for tlr 2021foredrogs.
Uttaxering for 2021iir baserat pA beriiknade kostnader ftir kapital, drift, underhill och
administration, 690kr/min, fast liigenhetsavgift.74,69fulmin + rdrlig avgift ftir
ftirbrukningen.

iii.

Beslut om komplettering av debiteringsliingd 2020
Debiteringsliingden for 2020 iir kompletterad med
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Stiimman faststiillde styrelsens forslag fdr 61 2021 enligtparagraf

iv.

lzi, lzii

och 12iii.

Beslut om debiteringsliingd 2021
Debiteringsltingd for 2021iir baserad pi beriiknade kostnader ft)r kapital, drift,
underhill och administration, 690kr/min.
Stiimman faststiillde styrelsens forslag om debiteringsliingd for 2021.

1"3.

Beslut om antalet ledamiiter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall besti av 7 ledam<iter.
Sven-Ake Brink, Margareta Henriksson, Stefan Larsson och Daniel Persson har ett(1) 6r
kvar pi mandatperioden. Stiimman viiljer 3 styrelseledamdter phtvil(2) ir.

i.

Val av 3 styrelseledamiiter pn tun(2) frr
Sara Hybbinettte, Mathias Ryngefors och Hans Truv6

till

styrelseledamdter

phtvh(2) ttr.

ii.

Val av styrelseordftirande pfl

ett(l)ir

St5mman valde Sven-Ake Brink

iii.

till

styrelseordft)rande

VaI av tvhp) ordinarie revisorer och tvfl(2) suppleanter pfl ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Tomas Andersson och Anneli Biickd6n.
revisorssuppleanter valdes Anders Johansson och Morgan Larsson..

iv.

Till

Val av valberedning
Stiimman beslutade att viilja Sciren Eriksson, Soren Johansson, Dan Gustafsson och
Inge Hildingsson. Sdren Eriksson iir sammankallande.

14. Ovriga

frflgor

Inga ovriga frigor.
15. Plats

diir stiimmoprotokollet hills tiltgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillgiingligt pi hemsidan www.varaslattensva.se

Kolla hemsidan eller kontakta styrelsen for information om vart protokollet kommer
finnas tillgiingligt i fusisk form.
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Mdtesordftiranden avslutade mdtet.

il'(r *r/go',t

trt;t,r

fiu

Mia Eriksson

Philip Hult

Justerare

Justerare
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