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Närvarande: ..^...'..... personer

Protokoll

fört vid Regionstämma med region

N.WI&^\. . ^,14J.t'}, r. J,/J
den . <0.. maj 2019

§1
Regionrädets representant. .

K£M^k.. rt^tl^
J

Hälsade välkomna och förklarade stämman för öppnade.

Stämmans öppnande.
Lämnar över ordet till
valberedningens
sammankallande

§2 Till ordförande för stämman vaidesiT, 'u i'yl'......
töyif

Till sekreterare valdes... U?. l'.' 1. .n>|0

Till justerare tillika rösträknare, valdes

Namn.... w,,^ekM.
Namn..... . SlV^t . i^K^.nd

A Val av presidium

§3 Kallelsen till stämman godkändes

(1^1 ̂  ̂ kni^dGiL Saitit WJÅ tfc^-
S- ^&yo l^L«ide^ i \CJ{/MCM

Stämmans behöriga
utlysande

J.

Styrelsens och revisorernas berättelke för föregående
räkenskapsår genomgicks av

TQ^.6... K.o'((^/li^ti4^»Q/t')^nsh)iel7'0'
ÄW^V, ' '}S)i^l[\[^,,. ^tj^y\w«^({i-

"Z°Å"^ ?'/Tl'y5~fcS(
<t.

§4 Förberedande
behandling av
styrelsens
verksamhetsberättelse
etc.

Då inga ärenden förekom fråi§5 s denna punkt
f('^ &U/1 (^^ L(S^H ̂  ̂  o Diw (^ f l^(|

^.^ve^t^ oii/i -f;̂vc\ ctl.5 ^S

Förberedande
behandling av
ärenden som styrelsen
ämnar förelägga
föreningssfämman

§6 Dä inga ärenden förekom frångicks denna punkt Av föreningsstämman
eller styrelsen
hänskjutna frågor
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§7 Till ägarombud att representera medlemmarna vid

föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes

Agarombud

'. A/\'^ch... ['^, \"l^^... ^a-\
' Qw A'. ̂  ä. S^^Ä

^al/il-stfyu

.

%o., (^b?
C.. L6e.ii)b.dAv.

?w

.

tiowtiM
^1

.

i)^.. l^^.. y^^.. v^. M... i^i(? >l<>
t.l^d. ̂ w \Yfi\'.. ].. ̂ff-W, j»l/]d ^ ^
^M^. ^e^. ^^. jDKÅÄD^.

Till ägarombuds ersättare till föreningsstämman valdes

A::
»...^ ''l

^e^ö^or^veäQ^^ol^^ÄY.
.

^l&tW^... ti.̂ d \w i^'f..... !.
saK^ä^. '. '. ̂ -ö.. '. .ä^.näiT.täi.
.

Vc4.6t1....fe.i/M.. ^6.t:1ov.l/l. ^.i/ft.... i...§.'/
l

/ förekommande fall
val av ägarombud
dessa väljs även till
regionrådel

/ förekommande fall
val av
ägarombudsersättare
vid föreningsstämman
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§ 8 Till ledamöter av regionrådet valdes:

§9 Till valberedning valdes:
Sammankallande ( . h I p ( � Namn; ................. 

h�1\ .. �}f'. J1(d.1 �!f .... �t'. ..

Ledamot � _ �- 1,_1 . f. 1 \ 
Namn: .... :·Y�0�0.1.�. ·'f�v� ... (f��i �1!���y 

Namn ....... \Av\. S,rnc:ll� . . 

OK 

I förekommande fall 
val av ledamöter till 

regionrådet 

Val av valberedning 

1------� /\ ,,..-----------+---------lOrdförand ! tackade dp, )'lärvarande för visat intresse och § 10 Avslutning 
förklarade t�mman för/avslutad/ � 
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Justeras. 
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