
 
 Dagordning årsmöte  
 

Datum: Tis 31 maj 2022 Tid: 18.00 
Plats: Digitalt via Zoom – (länk och kod finns på hemsidan för dig som önskar delta)  
För att förtidsrösta klicka på nedan länk (eller kopiera och klistra in i din webbläsare)  

https://postrosta.web.verified.eu/?source=sodralindbacken31maj 
 
Rösterna på nedan punkter kommer redovisas på det digitala mötet.  

1. Val av ordförande för stämman: Emma Reimerth föreslås som ordförande för stämman 
  
2: Val av sekreterare för stämman: Niosha Baghaei föreslås till sekreterare för stämman 
  
3: Val av 2 justerare: Linus Nikander föreslås till justerare av protokollet för stämman 
  
4: Godkännande av årsredovisning 
(se bifogad årsredovisning) 
  
5: Ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen föreslås fortsatt beviljad ansvarsfrihet 
  
6:1 Motion 1 – Inkommen av styrelsen gällande belysning  
Se bilaga till kallelsen med redovisning av inkommen motion samt styrelsens svar. 
Håller du med om styrelsens svar? 
  
6:2 Motion 2 – Inkommen av styrelsen gällande utveckling av området 
Se bilaga till kallelsen med redovisning av inkommen motion samt styrelsens svar.  
Håller du med om styrelsens svar? 
  
7: Ersättning till styrelsen & revisorerna Samma ersättning som föregående år föreslås (2 
prisbasbelopp som fördelas mellan styrelse & valberedning). 
  
8: Styrelsens förslag till utgift- och inkomststat samt debiteringslängd Samma utgift- och inkomststat 
samt debiteringslängd som föregående år föreslås. 
  
9: Val av styrelse, styrelse ordförande & suppleanter 
9:1 Valberedningen föreslår Pontus Baum - omval 2 år som ledamot 
  
9:2 Valberedningen föreslår Mattias Thunström  – omval 2 år som ledamot 
  
9:3 Valberedningen föreslår Niosha Baghaei – omval 1 år som ledamot 
  
9:4 Valberedningen föreslår Constance Ackermann-Boström – omval 1 år suppleant 
 
9:5 Valberedningen föreslår Linda Welander Stedt – nyval 1 år suppleant 
  
10: Val av revisorer och revisorssuppleanter 
10.1 Valberedningen föreslår nyval av Patrik Lager från Folkessons Råd & Revision på 1 år 
  
10.2 Valberedningen föreslår att Folkesson Råd & Revision själva utser revisorssuppleant 
  
11: Val av valberedning:  Förslag för omval av Tim Björklund & Krister Petersen till valberedning 
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