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Protokoll fört vid ordinarie
PROTOKO LL Årsstämma 2018

From One To Another
Org.nr: 802469-5424

Datum: 2018-05-28 
Plats: Rönneberga, Lidingö

Närvarande: Enligt bilaga 1, Röstlängd.

Föreningens styrelseordförande Kristina Iljevska-Hagström hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade stämman öppnad.

1
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Lars Gundersen och till sekreterare valdes Helena Rabe.

2
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare.
Till justeringspersoner valdes Birgitta Rabe och Magnus Holmqvist, till rösträknare valdes Magnus 
Holmqvist.

3
Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

4
Fastställande av röstlängd.
Upprättande och godkännande av röstlängd enligt bilaga 1. Röstlängd blev fastställd till 15 medlemmar.

5
Årsstämmans behöriga utlysande.
Stämman ansåg att kallelsen till stämman var behörigen utlyst.

6
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning.
Styrelsens ordförande presenterade förvaltningsberättelsen och Marcus Hagström presenterade 
föreningens ekonomiska redovisning för verksamhetsåret 2017 inklusive styrelsens förslag till 
vinstdisposition.
Årsstämman godkände styrelsens förslag till vinstdisposition så som presenterats i årsredovisningen.
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7
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning.
Marcus Hagström föredrog revisorns berättelse, resultat- och balansräkning för 2017 som faststäldes.

8
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid redovisningen avser.

9
Inkomna motioner
Inga motioner har inkommit i tid.

10
Medlemsavgifter
Stämman beviljade syreisens förslag att medlemsavgiften för 2019 ska vara oförändrad, dvs 200kr/år

11
Val av styrelsens ordförande.
Kristina Hagström Ilievska valdes till styrelsens ordförande, omval lår.

12
Val av övriga ledarmöten.
Lars Gundersen valdes som styrelseledamot, omval lår.
Louise Felldin valdes som styrelseledamot, omval lår.
Peter Hällström valdes som styrelseledamot, nyval lår.
Karin Nedersjö valdes som styrelseledamot, nyval lår.

13
Val av suppleanter till styrelsen.
Anders Lundin valdes som styrelsens suppleant, nyval 1 år.

14
Val av revisorer.
Förslag var auktoriserad revisor Anna Nordberg på Familjeföretagens Revisionsbyrå AB. Stämman valde 
Anna Nordberg som revisor för kommande verksamhetsår.

15
Val av valberedning.
Till valberedningen blev Elif Schmidt och Marcus Hagström valda.

16
Mötets avslutade.
Mötets avslutades och styrelens ordförande tackade alla för visat intresse.
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