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Protokoll

fört vid Regionstämma med region

S+ockkc^m. ^ j^

Närvarande: .... ^. '.... personer

2den . °S-. maj 2019

. nr.

§1 Pe4er vUre-KSRegionrådets representant.

Hälsade välkomna och förklarade stämman för öppnade.

Stämmans öppnande.
Lämnar över ordet till
valberedningens
sammankallande

§2 Till ordförande för stämman valdes,

...^.f'^--^v1Å$-0-y-»-öhw<M.........
Till sekreterare valdes..... -^.CTO.^.

Val av presidium

Till justerare tillika rösträknare, valdes

?w\i\n /VcwJViNamn

Namn

.c/1-

^w £t<r> /

§3 Kallelsen till stämman godkändes

OA
Stämmans behöriga
utlysande

§4 Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående
räkenskapsår genomgicks av

Jimmy Jor>s.so-n
(. OK- Elwiomsk (^'r&n^^

N;i<Å6A Su.^dbe.^, fticsälin^c^ No»dÖAii_ä

Förberedande

behandling av
styrelsens
verksamhetsberättelse
ete.

u »M

§5 Bé-inga-äfCTiden-förckom frångicks denna-pun
'6"'ti Jo. tij.stpi öh»M"n \n^c[T\exaåc. om &-fyrek&i-S'
Färslaci L'l( beAlut- on^ Q+erbärtnc,

2.0 Sra/li ^ey 6<'i'^medel b&vncknnaSs. ^4o'f1TCr .r

ö 8<e/frtu- -1>- o--i'
2. % pn &vh'c^ ktSp

Förberedande

behandling av
ärenden som styrelsen
ämnar förelägga
föreningsstämman

§6 Ba-*nga-äfentterrförekom'frängicks-derTrra~puol<t-

L&nn&^fc ̂ f;j0^ ^l'c^ i, 6l^-n(7r^ U&«:* ̂ "t<tiy
oc^i de- mcAiWer \^ ^kri^i+-Klt Swh ̂ V

Av föreningsstämman
eller styrelsen
hänskjutna frågor



OK
ekonomisk förening OK
§7 Till ägarombud att representera medlemmarna vid

föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes

Agarombud

.

P&i-.^-.r... .A.^. kr&t-f.Ä
. N .cvfc.^?... .H. -iy).e^.sA4.
.

I^prab.... ^kal
LlYidonc\ . Sopicynf
C u\V\ ärTn c\ '? e-h rr/"e(cl-L
Oö^>a.s La <~s.s cm
V lya ^edmä.n
.

L.e-.nn&ri... ?.<
.

Cn. Q..'T1b.i.^.... .P. rT. s-t;?. ,, Beau, deiA
CQ.n^..,^. M<^,

Till ägarombuds ersättare till föreningsstämman valdes

.

(v). fto\P. 1-^..... .H. iAn ho.w.mdr
.

A<Mh'L
^6>r';-y: <3c\nS. ^n

Karl N&ahoiä
IZot&ri d l\JQ. r.S.S(jn

m&h

/ förekommande fall

val av ägarombud
dessa väljs även till
regionrådet

/ förekommande fall
val av

ägarombudsersättare
vid föreningsstämman
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