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Ordförande förklarade stämman för öppnad.
Deltagarförteckning upprättades med 30 medlemmar närvarande varav 1 fullmakt
Till ordförande för stämman valdes Åke Westin.
Till sekreterare för stämman valdes Mats Oldmar
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Göran Andersson och Rolf Johansson
Fråga om stämmans behöriga utlysande besvarades med Ja.
Föreslagna stadgeändringar godkändes av stämman med rösterna 28 för och 2 emot. Ny §15
bifogad till detta protokoll.
a. Annika Görmarker reserverade sig mot formalia i beslutshanteringen (dock inte sakfrågan)
För detaljer om formalia invändningen se fotnot1
b. HC Eriksson läste upp sin reservation som mailades till styrelsen 20/7 11:51. För detaljer
kring reservation se fotnot2
8. Ordförande förklarade stämman för avslutad.
Vid protokollet

--------------------------Mats Oldmar
Sekreterare

--------------------------Åke Westin
Ordförande

Justeras

------------------------------------Rolf Johansson

-----------------------------------Göran Andersson
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Underlag i kallelse och inför stämma 2017 bilades gamla stadgan med ändringar noterade OCH den nya komplettta.

Till Årsstämman 2018 bilades enbart föreslagna ändringar. Och i kallelsen angavs en önskan om lite mera justering/glidning i texten. Dock
ingen komplett 'efter ändringar' lydande stadgetext. Under årsstämman lade styrelsen fram ytterligare önskan om justering. (till utdraget ur
kpl stadgetexten) Samtidigt, av medlem, framförd önskan om förtydligande om föreningens syfte, "försvann"... i protokoll mm.
Förslag till "beslut nr 2" om återigen justerad stadgetext, föreslogs - extrastämma i juli.
Inför denna - extrastämma i juli - bilades till kallelsen Enbart den (för tredje ggn) justerade texten. Någon komplett Ny stadga, med ny
lydelse, har aldrig presenterats.
Beslut den 21 juli togs således på ett Utdrag ur Förslag till stadgar.
Nya kompletta stadgar har aldrig presenterats och något beslut på några dylika finns ej.
2 Reservation mot den föreslagna stadgeändringen.
Den innebär en inskränkning av informationsplikten till SAMTLIGA medlemmar, och påför nya och förändrade villkor för medlemsskap!
OM styrelsen, och föreningen, vill ändra bestämmelserna för informationshanteringen, måste frågan återremitteras och utgå från en ordentlig
genomgång av SAMTLIGA MEDLEMMARS förutsättningar och villkor för informationshantering. Först därefter kan man börja skissa på
olika alternativ för informationshantering.
Ett möjligt alternativ är gruppmail o de som ej har eller använder mail får även fortsättningsvis info per post!
Med vänlig hälsning
HC Ericsson
Tomt 93 / Tallmovägen 13
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Som kommentar till Annika Görmarkers reservation, fotnot 1, och efter samtal med Bolagsverket som
även bekräftar att styrelsens tillvägagångssätt har varit korrekt, beskriver styrelsen nedan gången och
vidtagna åtgärder i och med förslag till stadgeändringar från och med maj 2017.
Till årsstämman 20/5 2017 presenterade styrelsen förslag på ändringar i våra stadgar.
Till denna årsstämma presenterades kompletta stadgar samt vilka förändringar som föreslogs göras.
Ordförande gick under stämman igenom förändringarna.
Stämman röstade för dessa ändringar.
Stämman beslutade att ett andra stämmobeslut 3kunde vänta till nästkommande ordinarie årsstämma i maj
2018.
På den ordinarie årsstämman 19/5 2018 röstade stämman en andra gång ja till de stadgeändringar som
presenterades på årsstämman 2017.
Ordförande frågade stämman om en genomgång av förändringar behövdes, stämman svarade nej på detta.
Ändringarna var tillgängliga inför stämman samt de kompletta nuvarande stadgarna på
www.marsbacken.se
Till den ordinarie årsstämman 19/5 2018 föreslog styrelsen ytterligare ändringar av stadgarna rörande
§15, kallelse till årsstämma.
Gammal skrivning och förslag till ny skrivning presenterades för medlemmarna. Förslag till ändring hade
gjorts tillgänglig för samtliga medlemmar inför stämman, samtidigt fanns fullständiga gällande stadgar
tillgängliga för samtliga.
Stämman röstade ja till föreslagna förändringar och extrastämma beslutades hållas under sommaren 2018.
Extra stämma gällande på årsstämman 2018 föreslagna ändringar hölls 21/7 2018. Till denna stämma
fanns föreslagna ändringar tillgängliga för samtliga medlemmar.
Stämman röstade ja till föreslagna förändringar rörande §15.
Nedan ny skrivning av §15:
§15
Kallelse till stämma ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och anslås på föreningens tre anslagstavlor,
hemsida samt Facebook grupp. Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och
senast 2 veckor före stämman. Ordinarie föreningsstämma hålls tredje lördagen i maj.
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Från och med 1/7 2016 krävs inte längre två stämmobeslut för ekonomiska föreningar om inte annat är angett i stadgarna så
formellt hade vi redan tagit beslutet kring föreslagna förändringarna på årsstämman i maj 2017 och maj 2018.

