
Protokoll från h*adsrättsföreningen Kandidaterrc år§ämma,
torcdagen den 2O april 2AA7 H 18:OO i Betgaskolans matsal i Uppsala

Sidan t av 2

1. Stämmans öppnande: Rireningens ordftirande, Amalia Nilsson, örklarade stämman
öppnad.

2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes enligt forslag.

3. Val av stämmoordftirande: Amalia Nilsson valdes till stiimmmrdförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollftirare: Stämordftiranden anmälde att
Eva Lena Andersson valts att föla protokollet,

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Madeleine Arturson och Cecilia Berglund

va ldes til I justeri n gsmän U I li ka rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning uflysil Stämman besluHe att anse sig i

stadgeenlig ordning utlyst. Kallelsen utdelades i medlemmarnas po_stfack den 5 april
tillsammanl md finslaget till nya parkeringsregler mh motionen. Årsredovisningen för 2016
har funnits på foreningens hemsida sedan den 12 april.

7. Fasffillande av rtxdängd: Rösdängden ftstställdm till 6 röster, enligt bilaga 1 till
protokollet.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning: Styrelsens årsredovisninE ftiredrogs av Helena
Gustavsson från SK och lades därefter till handlingama.

9. Fiiredragning av rerrisoremm berättelse: Rer*irremas krättelse foredrogs av Helena

Gustavsmn oct lades till handlingama.

10. Beslut om fastståillande av resultat- och balansräkning: Stämman beslutade att fastställa
resultat- och balansräkning i enlighet med förslaget i årsredovisningen'

11. Beslut om rmultatdispsition: §ämman bslutade att dispcnem resultatet i enlighet med
förelaget i årsredovisningen.

12. Fråga cm anwar*ihet for styrelseledamöterna: Stämman besluhde att bwilia styrel*n
anwarsfrihet för år 2016.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer for nästkommande verksamhetsår:
Stämman Blutade att bevilja att 80 m0 kr + wiala avgifter används som aruoden ftir
styrelse. Detta är ofiirändrat mot förra året. Utörrer detta ge arvode till revisom enligt
löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter: Stämman valde följande perwner Ull

styrelsen: Shara Dilzar, f.ecilia Berglund, Madeleine Årtursson och Eva Lena Atdersson. Till
suppleant valde Björn Viklund. Samtl§a valdes for ett år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter: Stärnman valde lohan Grahn från Revisorshuset
i Uppsala till revisor och som suppleant valdes Revisorshuset. Båda valdes for ett år.

16. Till valberedning valdes Rodi Adelsson för ett år.
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L7. Av styrelsen till stämman hän$iuBra frågor samt av ftireningsmedlem anmält ärende.

17a) Nya regler för parkeringsplatsen
Stämman antog de nya reglema for parkeringsplatsen enligt förslaget från s§rrelsen enligt
bilaga 2.

17b) Motion från medlem om tak över cykelstiill. Bilaga 3.
Stämman bsluhde att ge styrelsen i uppdrag att utreda om huruvida tak kan byggas över

rykelställen till en rimlig koshad.

18. Stiimmans avslutande. Ordfbrande örklarar stämman avslutad.

19. Övriga frågor.
Styrelsen infornerar stämman om de planer som finns att uppföra nya byggnader på
granntomterna på båda sidor om våra hus.

Vid protokollet
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