
protokoll frln arsstSmma med Malma backe samfillighetsf6rening {GA15l 220621

Ndrvarande: 5F, 6M, 65, 70 och 75

1) Stimmans oPPnande

2) Val av ordfcirande fiir stdmman
Valdes Johanna Sdderlund til l ordf6rande'

3) Val av sekreterare f6r stdmman
Valdes Janne Backlund til l sekreterare"

4) Val av wd justeringsmin

Valdes Cecilia Johansson, 5F och Traian Musetescu, 75 att justera protokollet'

5) Upprdttande av f6rteckning 6ver nirvarande medlemmar

Se nSrvarolista ovan!

6) Friga om kallelse til l stdmman behtirigen skett

M6tet fann att stiimman kallats i behdrig ordning'

7l Foredragning av styrelsens Srsredovisning och revisorernas berdttelse

F6redrogsirsredovisningensamtrevisorernasberittelse.

8) Faststdllande av resultat- och balansrdkningen

Faststdlldes resultat- och balansrikningen'

9) Friga om ansvarsfrihet for styrelsen

Beviljade std m m a n a nsva rsf ri het for styrelsen'

10) Fr6ga om anviindande av uppkommen vinst eller tackande av forlust

Overfors i nY rdkning'

11) FramstSllningar fran styrelsen eller motioner frSn medlemmarna

Inga motioner har inkommit.

12) Frigan om arvoden
Stemman beslutar att faststella arvoden enligt styrelsens budget: Max 1rt4000 kr (3

prisbasbelopp) for arbetsinsatser som ordfdrande, kassor, sekreterare, boservicekontakt,

nirvaro pi styrelsemdten etc. samt ddrut6ver 10000 kr f6r arvoden till revisor och

revisorssuppleant (5000 kr vardera)'

13) Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsldngd

Faststalldes styrelsens forslag vilket bl.a. inneb6r att avgiften inte hojs'

14) Val av styrelse och suppleanter
Till ledamoter valdes Susanne Olofsson, 65, Johanna Sirderlund, 5B, Victoria Forrest, 58,

Roger svensson, 6G, Emma Lannergird, 70. Till suppleanter valdes Janne Backlund 5M och

Walter Puccio 6F.

15) Val av revisor och revisorssuppleant
Annemieke Alenius, 5V resp. Mats Hallstr6m 6T'

15) Friga om val av valberedning
Valdes Kadir Lannergird, 70 och Stefica Hrastinski, 7F til l valberedning.

17) Ovriga frigor
Bl.a. diskuterades carportarna, utemtibler vid samfdllighetslokalen samt huruvida det 5r

mdjligt att locka fler medlemmar til l engagemang i 6rsstdmmor och styrelse. Fragan om

distribution av kompostpisar diskuterades likasi'



18) Meddelande av plats dar stemmoprotokollet hilles til lgdngligt
protokoll anslis pi foreningens hemsida, Malmabacke.se samt pi anslagstavlor vid

carportldngorna.

19) Stdmmans avslutande
Avslutades stemman'
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