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OK
ekonomisk förening

Protokoll
fört vid Regionstämma med region
.

(^laA?L........... nr. S-.l

den . oLr. maj 2019

.%

Närvarande: ..... (.. u... personer

§1

Regionrédets representant.. £?<?. c/.. '^a-. r. y3 ". 1..
<J

Hälsade välkomna och förklarade stämman för öppnade.

Stämmans öppnande.
Lämnar över ordet till

valberedningens
sammankallande

§2

Till ordförande för stämman valdes

S><?/'!(ä

iLo-nct fn

Val av presidium

Till sekreterare valdes..^.^^. T^. C..^''''.^'??.'?. ''?.
Till justerare tillika rösträknare, valdes

Namn... y. (.f..... (?'0. r'.A.btfr^.

Namn...C.^......N^O.r'..
§3

Kallelsen till stämman godkändes

Stämmans behöriga
utlysande

§4

Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående

Förberedande

räkenskapsår genomgicks av

behandling av
styre/sens

:.e:"1...A.l<e-, KA(~.\°:>. ^P;'V.

verksamhetsberättelse
etc.

§5

Då inga ärenden förekom frångicks denna punkt.

Förberedande

behandling av
ärenden som styrelsen
ämnar förelägga
föreningsstämman

§6

Då inga ärenden förekom frångicks denna punkt

Av föreningsstämman
eller styrelsen
hänskjutna frågor
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§7

Till ägarombud att representera medlemmarna vid

/ förekommande fall

val av ägarombud
dessa väljs även till
regionrådet

föreningsstämman den 28 maj 2019 valdes
Agarombud
.

CQcLde[^n

.

.

.

e... .

^. rTC SSP<1.

^. Q. ^^. H.&. f.ri. ^åD.Q............^.
K&n...l/?.. h...<£^Lo-... b2r.ff.c.. f. d......
^e.Mes.. (h?-. hQ, ^:G..,..

£t-r

1. Q}\...
.

l... ci^-^^...... ^!-'.... akcL

^a ..fors.m/i^o.. i-i^.ihn.

........ a-. i-..Afads/e^e.. . &r. ^. ht~o.

Till ägarombuds ersättare till föreningsstämman valdes

'boy i.o. r-a^pn

^

/ förekommande fall
val av

ägarombudsersättare
vid föreningsstämman

It
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§8

Till ledamöter av regionrådet valdes:

.. �.�.(l.t;. ...(n.�.?�P.0. ....................... .

I förekommande fall
val av ledamöter till
regionrådet

Till valberedning valdes:

Val av valberedning

.13.9.j .. . 1.4.(?.?P. (!...................................... .
.?. � r:.� A�d ...k4rl.�.�.n...........................

§9

Sammankallande:
Namn: ..

k�f!?.-.��� .... kr::�.S<J.( ................

�:::�RP.l.�rYl .... 0/.of.� �.<?. rJ. ................ .
Namn: ...........................................................
§ 10

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:

3

Avslutning

