Protokollfrån Föreningen Stora Skuggans

(FSS)

årsmöte

Plats: Kungliga Djurgårdens förvaltnings konferensrum , Stora Skuggans väg22, Stockholm

Datum: 27 april2OL9

L.

Mötets öppnande.
Styrelsens ordförande Helena Sörensen öppnade årsmöte.

2.

Val av stämmoordförande.
Ordförande föreslår Urban Ryadal, medlem i FFSK till stämmoordförande. Stämman
bifaller förslaget.

3.

Val av protokollförare.
Ordförande föreslår Margareta Hajduk till protokollförare. Stämman bifaller
förslaget.

4. Val av justerare
Eva Söderberg

tillika rösträknare.
& Nils lvar Lindkvist valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare.

5.

Godkännande av dagordning.
Stämman godkände dagordningen.

6.

Frågan om kallelse skett i behörig ordning.

Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.

Stämman fastställde röstlängden.
8.

Styrelsens förvaltni ngsberättelse och årsredovisn i ng.
Den tryckta Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 innehållande balansresultaträkning och revisionsberättelse har skickats ut till samtliga medlemmar enligt
gängse krav. Årsredovisning framlades på stämman av ordföranden Helena Sörensen.

9. Föred ragning revisionsberättelse.
Revisorns revisionsberättelse föredrogs.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning.
Stä m ma n

fastställde föreningens resu ltat- och

ba la nsrä kn ing.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

-.b, ffi

12. Behandling av medlemmars motioner och förslag.

a.
b.

Beslut avs. motion inkommen från Julia Nikonova. Styrelsen kommer att
undersöka vad som krävs för en miljödiplomering, hur det kommer att påverka
föreningen och dess medlemmar.
Beslut avs. motion inkommen från Helena Sörensen. Stämmen ställde sig

positivt till motionen.

13. Beslut om ersättning av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och

suppleanter.
Stämman beslutade att utge ett arvode för nästkommande verksamhetsår.
a. 999 krlär till av stämmans utsedda styrelseledamöter.
b. marknadsarvode till extern revisor.

14. Fastställande av budgetar och avgifter.

Stämman beslutade om resultatdisposition enligt framlagd årsredovisning.
15. Val av föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen, bestående av Niels Rasmussen (ej närvarande), har följande förslag till
sammansättning av föreningens styrelse:
Ordförande:
Helena Sörensen (omval för två år)

Övriga ledamöter:
Marie Lindqvist (omvalför två år)
Margareta Hajduk (vald för två år på årsmötet 2018)
Anna Rydh (vald för två år på årsmötet 2018)
Julia Nikonova (vald för två år på årsmötet 2018)
Suppleanter:
Christina Rydfors (nyval för ett år)
Eva Söderberg (nyval för ett år)
Stämman biföll valberedningens förslag.
15. Val av revisor och revisorssuppleant.
Stämman gav i uppdrag till styrelsen att anlita en extern och oberoende revisor.
Revisorssuppleant: Lara Scholler (nyvalför två år)

L7.Val av ombud.
Stämman ger styrelsen i uppdrag att utse representanter till FFSK's årsmöte.
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18. Val av valberedning.
Niels Rasmussen (vald för två år på årsmötet 2018)
lngrid Tjensvoll (nyval för två år).

19. övriga ärenden
a. information avs. förlängning av arrendeavtalet med KDF
b. information avs. FSSK:s uppmaning att följa ordningsreglerna avs. uppodlad,
markbunden jord, på arrendelotterna

20. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Stockholm 2019-05-13
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