
Aria Vagforening 
Protokoll for Stamman 7 mars 2019. 

§1 Stamman oppnas av ordforanden for Aria Vagforening. 
Ordforande Simon Gindemo onskade andelsagare, valberedning, revisorer och ovriga 
styrelseiedamoter valkomna och forklarade 2019 ars stamma dppnad. 

§2 Faststallande av dagordning. 
Dagordningen faststalldes utan andringar. 

§3 Motets behoriga kallelse. 
Motet befanns vara behorigt kallat genom hemsida, affischering och pa Facebook. 

§4 Upprattande av rostlangd. 
Alia andelsagare som infunnit sig till mStet hade antecknat sig i Debiteringslangden. Totalt 
fanns det 24 rostberattigade narvarande, inklusive styrelse, valberedning och revisorer. 
Fdreningen har over 700 andelsagare. 

§5 Val av motesordforande och motessekreterare. 
Motet valde Lars-Olof "Lollo" Lundkvist till motesordforande och Eirik Isene till 
motessekreterare. 

§6 Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med 
motesordforanden skall justera protokollet och fiingera som 
rostraknare. 
Karin Svarfvar och Samuel Ronnbrink valdes enhalligt. 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse. 
Motesordforanden presenterade och gick igenom Verksamhetsberattelsen punkt f6r punkt. 
Torgny Andersson redovisade Resultat- och Balansrakningama och svarade pa fragor. 
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berattelse godkandes enhalligt och lades till 
handlingarna. 

§8 Faststallande av balans- och resultatrakning. 
Resultat- och Balansrakningama for 2018 faststalldes. 

§9 Revisorernas berattelse och yrkande betr. ansvarsfrihet for 
styrelsen. 
Revisom Therese Purra Pettersson laste upp revisorernas berattelse och yrkade att 
styrelsen skulle fa ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2018 

§10 Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen. 
Motet beslot enhalligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet far verksamhetsaret 2018. 
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§11 Behandling av motioner fran medlemmarna 
Det fanns inga motioner fran andeisagama. 

§12 Styrelsens forslag till verksamhetsplan for 2019. 
Simon Gindemo presenterade styrelsens verksamhetsplan for 2019. Stamman beslot att 
den foreslagna Verksamhetsplanen ska galla for verksamhetsaret 2019. 
Eirik Isene informerade om att Aria Vagforening kommer ta 6ver forvaltningen av Parker 
och Gronomraden i Aria. Det ar bara fragan om hur och nSr och vad parkavdelningen 
behover gdra innan dess. Detta kommer att oka pa var kostnader for vilka vi ska begara 
driftsbidrag frein Eskilstuna kommun. 

^ §13 Forslag till andelsavgifter for 2019 och godkannande av 
Debiteringslangden for 2019 samt senaste datum for betalning 
av andelsavgifter. 
Stamman beslot om ofdrandrade andelsavgifter p3 kr 1320 for halt andelstal. 

^ Debiteringslangden finns i foreningens digitala arkiv pa Dropbox samt i en pappersutgava 
hos kassoren. Debiteringslangen for 2019 forevisades och narvarande andelsagare 
prickade av sina fastigheter. Den presenterade Debiteringslangden fungerade aven som 
rostlangd. 
Sista betaldatum beslutades vara 30 april 2019 och Debiteringslangden faststalldes 
enhalligt. 

§14 Forslag till Budget/Utgiftsstat for 2019. 
Kassoren, Torgny Andersson, hade utokat sammanstallningen av de kostnader vi haft 
under tidigare ar tillsammans med en budget for 2019. Sammanstallningen visar vilka 
medel som finns att tillga under 2019 och vad pengama har anvants till under tidigare ar. 

Foreningens styrelse tick uppdraget att genomfdra atgarder under 2019 enligt 
Veri^samhetsplanen. 

§15 Val av ordforande pa ett ar. 
Simon Gindemo omvaldes till ordforande pa ett ar. 

§17 Val av tva ledamoter pa tva ar. 
Johan Hansander och Tommy Gustavsson omvaldes enhalligt som ledamdter pa tva ar. 

^ §18 Val av tva suppleanter pa ett ar 
Calle Bergman och Mattias Lundholm omvaldes enhalligt som suppleanter pa ett i r . 

§19 Val av revisorer. 
Berndt Andersson och Therese Purra-Pettersson omvaldes enhalligt som revisorer pa ett 
ar. 

§20 Val av revisorssuppleant 
Inger Lundh omvaldes enhalligt som revisorssuppleant pa ett ar. 
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§21 Val av 3 personer till valberedning och sammankallande for 

denna. 
Tommy Ljungkvist octi Karin Svarfvar valdes enhalligt till Valberedning for verksamhetsaret 
2019. 

§22 Ovriga fragor av icke beslutande karaktar. 
Fragan om lekparker togs upp: Vi ska akta oss for att ta pa oss ansvaret for dessa. Eirik 
svarade att ett sadant ansvar skulle strida mot den lantmateriforrattning som ligger till 
grund for vara atagande. 

§23 Motesordforanden avslutar dagordningspunkterna och 
meddelar var Stammoprotokollet kommer att finnas 
tillgangligt. 
Motesordforanden meddelade att Arsmdteshandlingar och protokollet fran Arsmotet 
kommer att finnas tillgangliga pa Hemsidan under "Arsmote 2019". De som inte sjalva kan 
skriva ut arsmotesdokument fran var hemsida kan vanda sig till nigon styrelseledamot for 
att fa en utskrift av valt dokument. 

Lars-Olof Lundkvist avslutade 2019 i r s ArsmOte. 

§24 Ordforanden for Aria Vagforening avslutar Stamman 
Simon Gindemo tackade f6r fortroendet och avslutade Arsmotet. 

Aria 2019-03-11 

Motesordforande Lars-Olof Lundkvist Mplfessekreterare Eirik Isene 

Justerare Samuel Ronnbrink 
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