
Protokoll	  fört	  vid	  årsstämma	  Eken2	  2015-‐05-‐06	  

Org.	  nr:	  716412-‐4054	  

1. Ordförande	  Datyoush	  Faramarzi	  förklarar	  stämman	  öppnad.	  

2. Till	  stämmans	  ordförande	  valdes	  Peppe	  Bergqvist	  (11)	  och	  till	  stämmans	  
sekreterare	  valdes	  Elenor	  Baunsgaard	  (15).	  

3. Till	  justeringsmän	  för	  stämman	  valdes	  Jonas	  Ekman	  (81)	  och	  Håkan	  Holmström	  
(25).	  

4. Närvaroförteckning	  upprättades,	  28	  hushåll	  representerade.	  

5. Stämman	  förklaras	  utlyst	  i	  tid.	  

6. Dagordningen	  godkändes.	  

7. Styrelsens	  förvaltningsberättelse	  godkändes.	  

8. Styrelsen	  går	  igenom	  resultat	  och	  balansräkningen	  för	  år	  2014.	  

9. Revisorernas	  berättelse	  godkändes.	  

10. Styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  den	  tid	  årsredovisningen	  omfattar.	  

11. a).	  Ändring	  i	  dagordningen	  (Frågan	  om	  styrelsen	  och	  revisorernas	  arvoden	  flyttas	  
och	  tas	  upp	  efter	  röstning	  angående	  värmeprojektet).	  

b).	  Inga	  förslag	  till	  stadge	  ändringar	  inkom.	  Ett	  extra	  årsmöte	  kommer	  att	  hållas	  för	  
att	  diskutera	  eventuella	  stadgeändringar.	  

12. G.enomgång	  av	  värmeprojektet.	  	  

13. Stämman	  röstar	  fram	  projektering	  för	  alternativ	  1.	  

b).	  Styrelsen	  och	  revisorernas	  arvoden	  godkändes	  och	  fastställs	  enligt	  samma	  
princip	  som	  föregående	  år.	  

Kommande	  styrelse	  kan	  komma	  ändra	  budgeten	  för	  personalkostnader	  under	  
arbetet	  för	  värmeprojektet.	  

14. Årsavgiften	  höjs	  till	  2270	  kr/mån	  fr.o.m.	  1	  juni	  2015	  p.g.a	  ökade	  kostnader.	  

15. Till	  ordförande	  valdes	  Daryoush	  Faramarzi	  (9).	  

16. Till	  styrelseledamöter	  valdes	  Johan	  Andersson	  (21)	  och	  Elenor	  Baunsgaard	  (15).	  

17. Till	  styrelse	  suppleanter	  valdes	  Hans	  Rosendahl	  (57)	  och	  Jörgen	  Nyberg	  (45).	  

18. Två	  revisorer	  valdes.	  Jan-‐Erik	  Holmström	  (3)	  och	  Jan-‐Ove	  Johansson	  (93).	  



19. Till	  revisorsuppleant	  valdes	  Tord	  Wennerborg	  (61).	  

20. Till	  valberedningen	  valdes	  Peter	  Andersson	  (23)	  och	  Anders	  Nyman	  (39).	  

21. Information	  från	  styrelsen	  om	  hemsidan	  för	  Eken2.	  Städdag	  fastställs	  till	  den	  23/5-‐
2015.	  

22. Inga	  motioner	  från	  medlemmarna	  hade	  inkommit.	  

23. Övriga	  frågor	  besvarades;	  
Sophanteringen	  måste	  bli	  bättre	  i	  föreningen.	  
Styrelsen	  skall	  se	  över	  bytet	  från	  Tele	  2	  till	  Bredbandsbolaget	  då	  funderingar	  kring	  
detta	  finns.	  
All	  trafik	  på	  cykelbanan	  är	  förbjuden.	  Påfartsgatorna	  får	  endast	  användas	  vid	  i	  och	  
urlastning.	  
Styrelsen	  uppdaterar	  hemsidan	  med	  nr	  till	  elektriker,	  rörmokare	  etc.	  

§	  24.	  Stämman	  avslutas.	  

	  

Vid protokollet 
 
 
 
 
_______________________________ 
Elenor Baunsgaard 
 
 
Justerat av 
 
 
 
_______________________________   ______________________________ 
Jonas	  Ekman	   	   	   	   	   	   	   Håkan	  Holmström 


