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Solel i Helsingborg Ekonomisk förening

Protokoll foreningsstamma

Datum: 2021-07-01
Tid: kl 18.00 — 19.30

Plats: Oresundskraft Huvudkontor

V. Sandgatan 4, Helsingborg
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Solel i Helsingborg Ekonomisk förening 769629-1090

Protokoll föreningsstämma Datum 2021-07-01

Paragraf Ämne

§1

§2

§3

§4

§5

56

§7

§8

Val av ordförande och sekreterare för stämman

Till stämmans ordförande valdes Lars-Inge Perssonoch till sekreterare

valdes Lotta Lewis-Jonsson.

Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar och ombud upprättades

och förteckningen godkändes som röstlängd. 29 medlemmar

närvarade på stämman.

Val av en eller två justeringspersoner

Till att justera dagens protokoll valdes Martin Henrik Tall.

Fråga om stämmanutlysts i behörig ordning

Stämmanbeslutade att den blivit behörigen sammankallad.

Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret

Ordförande Lars-Inge Persson föredrog sammanfattningen av

årsredovisningen för verksamhetsåret 2020-01-01 — 2020-12-31.

Årsredovisningen är upplagd på föreningens hemsida.

Framläggandeav revisorernas berättelse

Revisor Lennart Karlsson föredrog sammanfattningen av revisorernas

berättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 — 2020-12-31.

Revisorsberättelsen bifogas protokollet från stämman,bilaga 1.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning

Stämmanbeslutade att fastställa resultaträkningen och

balansräkningeni Solel i Helsingborg Ekonomisk föreningför tiden

2020-01-01--2020-12-31. 2020 års resultat var -35 646 kr. 25 467 kr

återförs från periodiseringsfonden, vilket innebär att det slutliga

resultatet blev -10 179 kr. Balansomslutningen 2020-12-31 var 5 010

902 kr.
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§9

§ 10

§11

§ 12

§ 13

§14

§15

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den

fastställda balansräkningen

Stämmanbeslutade att den balanserade förlusten på -10 179 kr

överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterför den tid

revisorernas berättelse omfattar

Stämmanbeslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för

den tid revisorernas berättelse omfattar.

Bestämmandeav ersättningtill styrelseledamöter och revisorer

Ingen ersättning utgår.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av

styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som

ska väljas av stämman

För tidenintill nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Lars-Inge

Persson till styrelseordförande. Styrelseledamöterna Maja Svensson

och Torbjörn Rödl valdes om förtvå år. Patrik Boström, tidigare

suppleant, valdes in som ny ordinarie ledamot för två år.

Styrelseledamöterna Diedrik Fälth och Anneli Gille har ett år kvar på

sina förordnanden. Lotta Lewis-Jonsson valdes om som suppleant.

Alexander Nyman valdes in som ny suppleant. Leif Hansson lämnar

styrelsen.

Val av revisorer

Till revisorer valdes Johan Kristiansson och Lennart Karlsson för ännu

ett år.

Val av valberedning

Till valberedning valdes Patrik Hermansson (omval).

Övriga ärenden och eventuella motioner

Två motioner behandlades, se bilaga 2 och 3

Stämmanvaldeatt bifalla motion 1, om återbetalning 2020. Motion 2,

styrelsen får i uppdrag av stämmaatt se över stadgarna och

återkomma medentydligare formulering till nästa årsstämma

avseende återbetalning till dödsbon.

Information från styrelsen:

Diedrik Fälth gjorde en historisk återblick och informerade om

framtida utvecklingsplaner för föreningen. Han gick även igenom
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föreningens höga hållbarhetsambitionervid val av leverantörer och

teknik.

& 16 Mötets avslutande

Ordförande tackade stämman och avslutade mötet.
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Lotta Lewis-Jonsson, /

protokollförare Lars-Inge Pep$son,

Stämmoordförand

 

artin Henrik Tall

Justerare

Bilaga 1: Revisorsberättelse

Bilaga 2: Motion angående återbetalning för 2020

Bilaga 3: Motion angående återbetalning om andelsägare avlider

Ze MP 2-3



Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening

Organisationsnummer 769629-1090

2021-05-27

Motion nr1 till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening den 1juli 2021

Baserat på det ekonomiska resultatet föreningen uppvisar för 2020 föreslår styrelsens att ett

belopp om 100kr per andel skall återbetalas.

Det innebär att medlemmar som ägt andel under hela 2020 erhåller 100 kr per andel,

samtidigt skrivs andelens värde ner med 100kr.

Återbetalningen innebär inte någon förändring i medlemmarnas innehav av medlemsandelar

(antalet) i föreningen.

Beloppet återbetalas skattefritt.

Förslag till beslut

Årsmötet lämnar godkännandetill detta förslag och ger styrelsen i uppdrag att effektuera.

Styrelsen
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Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening

Organisationsnummer 769629-1090

2021-07-01

Motion nr2 till årsmötet i Solel i Helsingborg Ekonomisk Förening den1 juli 2021

Motion ifrån Lasse Carlsson (#310):

Föreningens stadgar är inte tydliga när det gäller återbetalning av insatser, styrelsen

kan om man önskar skjuta upp betalning på obestämd tid. Denna motion föreslår att

om andelsägare avlider och äger max 20 andelar skall föreningen senast inom 3

månader, efter dödsboets önskan, återbetala värdet av andel(arna).

Förslag till beslut

Årsmötet beslutade att ge uppdragtill styrelsen att se över stadgarna och återkomma med

en tydligare formulering till nästa årsstämma (2022) avseende återbetalning till dödsbon.

Styrelsen
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