
Protokoll fört vid årsstämma Eken 2 2012-04-04 
Org. Nr 716412-4054 
§ 1. Ordförande Johan Andersson(21) förklarar årsstämman öppnad. 
§ 2. Närvaroförteckning upprättas. 24 hushåll deltog på årsstämman. 
§ 3. Stämman förklaras utlyst i behörig tid. 
§ 4. Dagordningen godkännes. 
§ 5. Till årsstämmans ordförande valdes Johan Andersson (21) och till 
sekreterare valdes Patrik Vatka (19). 
§ 6. Till justerare av protokollet valdes Lisa Dunbäck (65) och Jonas Åkesson (79) 
§ 7. Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 
2011. Styrelsens förvaltningsberättelse godkännes enhälligt. 
§ 8. Revisorernas berättelse godkännes av stämman. 
§ 9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. 
§10. Styrelsens och revisorernas arvoden godkännes och fastställs enligt samma 
princip som föregående år. 
§ 11. Styrelsens förslag för utgiftsinkomststat för år 2012 fastställs enhälligt av 
stämman. Månadsavgiften blir höjd med 125:- till 1 500 kronor per månad. Trehundra 
kronor per hushåll för service av kabel-tv kommer att tas ut vid inbetalningen 
maj/juni. 
§ 12. Inga förslag till stadgeändringar har inkommit till årsstämman. 
§ 13. Val av styrelseledamöter på två år: 
Johan Andersson (omval) 
Johan Karlsson (omval) 
§ 14. Val av två styrelsesuppleanter på ett år: 
Hans (57) 
David (49) 
§ 15. Val av två revisorer för ett år: 
Jan Ove (93) 
Olof (43) 
§ 16. Val av två revisorssuppleanter på ett år: 
Tord Wennerborg (61) 
Niklas (27) 
§ 17. Val av två st till valberedningen: 
Peter Andersson (23) (omval) 
Anders Poikela(39) 
§ 18. Val av en st kassör: 
Paola Ryn(1) 
§ 19. Info från styrelsen. Vårstädning sker den 28/4 kl:10,00 separat kallelse skickas ut. Det som ej 
hunnits med under 2011 kommer att ske under 2012(välkomstbroschyr)   
§ 20. Det har inkommit en medlemsmotion. Gällande sopdörrar i mellan länga A och B. Stämman 
fastställde enhetligt bifall på denna motion och den läggs in i årsplanen.  
§ 21. Övriga frågor: 
Peppe Bergkvist(11) erbjöd sig att fixa hemsidan. 
Uppdatera hemsida vad gäller vilka som är i styrelsen. 
Avtack för Johan Wallen (kassör) samt tack till sittande styrelse. 
§22. Årsstämmans beslut om styrelsens sammansättning. Se bifogat protokoll.  
§23. Styrelsens beslut om företrädare för Eken 2 är: Patrik Vatka(ordförande) och Paola Ryn(kassör) 
§24. Mötet avslutas. 
 


