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Stännnoprotokollet i original finns tillgängligt efter förfrågan.
The minutes of the annual meeting is available on request.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma torsdagen den 22 april 2010
Minutes of the annual general meeting on Thursday, 22nd of April, 2010

§1 Öppnande och val av ordförande för stämman
Election of the Chairman of the meeting.
John Loudon öppnar stännnan. Johan Bergsgård utses att som ordförande leda dagens
förhandlingar.
John Loudon opened the meeting. Johan Bergsgårdwas elected chairman of the annual meeting.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting list.
Röstlängd blev upprättad och godkänd av stämman. Den upptar 6 röstberättigade.
The voting list was drawn up and approved. Six persons are entitled to vo te.

§3 Val av protokollförare för stämman.
Election of a keeper of the minutes of the meeting.
Eveline Dietz utses att vara protokollförare vid dagens stämma.
Eveline Dietz was appointed to take the minutes at the meeting.

§4 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera
protokollet.
Election of two persons to verify the minutes and two individuals to count votes and
resolves that the Chairman verifies the minutes.
Mats Berglund och John Loudon utses att justera protokollet, tillika till rösträknare att jämte ordförande justera
protokollet.
Mats Berglund and John L~.wereapPointed to count the votes and resolves that the Chairman verifies the
minutes. _o_o
§5 Prövning t.m stämman blivit behörigen sammankallad.
Consideration of whether the meeting has been properly convened:
Stämman förklarar sig vara i behörig ordning kallad.
177emeeting has been properly convened.

§6 Codkännande av dagordning.
Adoption of the agenda.
Utgiven dagordning fastställs.
The Agenda of the meeting was approved.

§7 Styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse
Presentation of the annual report and auditor's report.
Generalsekreteraren presenterar årsredovisningen för 2009.
Föreningens valda revisor Jan Peter Svedin föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen
och räkenskaperna för räkenskapsåret 2009.
The Secretary- General presented Annual Report.
177eauditor of the organization presented the Auditor 's Report for the Annual Financial Report and Accounts

för 2009.



§8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Resolution on the adoption of the income statement and balance sheet.
Stämman fastställer, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, de i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna.
The meeting adopts, in accordance with the auditor 's report, the income statement and balance she et.

§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Resolution on discharge from liability for the Board members.
Stänunan beviljar, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2009 års
förvaltning.
The meeting discharges the board members from the liability for the annual financial statements

§10 Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Decision on the number of Board members and possible deputies
Stämman beslutade enligt §16 nedan en stadgeändring.
The meeting decided upon a ch ange of the articles according to §16 below.

§11 Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
Determination of the fees for the Board members and auditors.
Det fastställs av stänunan att ingen ersättning utges till styrelsen och revisorn utgår enligt räkning.
The meeting determines that no fees will be paid to board members and the auditor will be paid by invoice.

§12 Val av styrelseledamöter
Election of the Board members and possible deputies.
Valberedningen som består av John Loudon (ordförande), Mats Berglund och Johan Bergsgård har förslagit
Professor Willem van Riet som ersättare för Melissa de Kock som avgår på egen begäran.
Professor Willem van Riet väljs enhälligt in som styrelseledamot, i enlighet med valberedningens förslag av
stämman. Valberedningen förslår omval av övriga ledamöter, John Loudon, Johan Bergsgård, Mats Berglund,
Eveline Dietz och Theo Dietz.
The nominatian comrnittee, John Loudon (chairman), Mats Berglund and Johan Bergsgård. has proposed
Professor Willem van Riet to replace Melissa de Kock, who has reigned on her own request.
Professor Willem van Riet was elected unanimously, according to the proposal of the nominatian committee.
The nominatian committee proposed re-election of the other board members, Johan Loudon, Johan Bergsgård.
Mats Berglund, Eveline Dietz and Theo Dietz.

§13 Val av revisor.
Appointment of auditors.
Jan Peter Svedin väljs enhälligt av stänunan till revisor.
Jan Peter Svedin was elected auditor for the organization.

§14 Val av valberedning.
Appointment of Nominatlon Committee.
Stämman utser Jolm Loudon, Johan Bergsgård, Mats Berglund till valberedning.
The meeting appoints John Loudon, Johan Bergsgård and Mats Berglund to the nomination committee.

§15 Fastställande av årsavgift
Determination of the annual fees.
Årsavgiften fastställs av stämman till 100 kronor per år
It was determined that the annual fee remains 100 kronor per year.

§16 Ändring av stadgar
Change of the articles ofassociation
Stänunan beslutade att ändra paragraf 15 punkt l till
The meeting decided to ch ange paragrapn 15point 1 inta

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
The number of Board members and deputies

Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) med högst åtta (8).
The number of Board members shall be six (6), with a maximum number of eight (8).
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För att stadgeändringen ska vara giltig krävs det två föreningsstämmor med minst en månads mellanrum.
Kallelse till extra föreningsstämma kommer att ske senare under året för att ta ändringsbeslutet en andra gång.
Ch anges of the articles must be approved by two general meetings, held with at least one month in between.
The notice for the extra general meeting will be sent out this year in order to decide upon the change of
articles.

Samtliga beslut var enhälliga.
Det fans inga fler punkter att ta upp, förklarade ordförande årsstämman 2010 avslutad.
All decisions were unanimous.
There being no other business, the Chairman declared the 2010 Annual General Meeting closed.

Vid protokollet
Approved by

Eveline Dietz (protokollförare)
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