
BRF SKONTORPSHOJDEN

PROTOKOLL
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA

med medlemmarna i Bostadsrdttsforeningen Skontorpshojden, 13 maj 201.4, kl 18.30

Plats:

Ndrvarande:

Delges:

Eriksdalshallen, Sodermalm

Enligt avprickad medlemsforteckning.

Samtliga medlemmar samt revisorerna

S 1. Sttimmans tippnande
Ledamoten Niklas Karlsson hdlsade alla vdlkomna och forklarade stdmman

oppnad.

S 2. Upprdttande av fiirteckning tiver ntrvarande medlemmar/iustering av
riistltnsd
Forteckningen av registrerade medlemmar forklarades som rostldngd, dvs 16

roster. 22 medlemmar var ndrvarande.

S 3. Val av ordfiirande fOr stimman
Peder Halling [Riksforbundet Bostadsratterna Sverige ek for) valdes till
ordforande for stdmman.

S 4. AnmHlan av ordfdrandes val av sekreterare
Anmdldes att ordforanden utsett Rolf Ionsson som protokollforare'

S 5. Faststhllande av dagordningen
Stdmman beslot att S 17, ovriga drenden, pfl den pi foreslagna dagordningen

skulle utgfl och att medlemmarnas fr5gor skulle tas upp vid genomgflngen av

styrelsens flrsredovisning ($ 8). Ddrefter godkiinde stdmman dagordningen'

S 6. Val av iusterare/tillika rdstrdknare
Jdmte ordforande utsigs Martin Langenwagen och Marie Bedinger att justera

dagens protokoll och att tillika vara rostrdknare.

S 7. Frflga om kallelse till stdmman behiirigen skett
Forklarades att kallelse till stdmman skett i behorig tid och ordning'

S 8. Fiiredragning av styrelsens flrsredovisning
Styrelsens flrsredovisning for foreningens verksamhet 2013 foredrogs. Under

genomgflngen stAlldes frigor frfln medlemmarna och besvarades av styrelsen.

Vidrru disliuterades bl.a. fltgiirder for att oka uthyrningen av garageplatser pfl

medlemsplanet (-2J. Informellt mote med medlemmarna foreslogs for att
styrelsen ska ffl hora medlemmarnas fisikter och forslag. For att fortydliga
Resultatrakningen borde pfl sidan 6 under rubriken "Rorelsens kostnader" en rad

for "summa" tilldggas fore raden "Rorelseresultat fore finansiella poster."

Arsredovisningen lades sedan till handlingarna.

/{q"



6 9. Fiiredrasnins av revisorernas berdttelse
Revisionsberdttelsen for flr 2013 foredrogs och lades till handlingarna.

S 10. Beslut om faststdllande av resultat- och balansriikningen
Resultatrdkningen och balansrdkningen for flr 2013 faststtlldes.

S 11. Beslut i frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamdter
Stimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskapsiret L januari - 3L
december 20'1.3. Beslutet var enhAlligt.

S 12. Beslut om resultatdisposition
Stdmman beslutade att flrets resultat pfl 163 26L kronor overfors i ny rikning.

S 13. Arvode till sErrelsen och revisorer
Stimman beslot att 45 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter ska utgi i arvode
till styrelsen. Arvodet fordelar styrelsen sjiilv inom sig.

Stdmman beslot att arvodera foreningens revisorer enligt rikning,

S 14. Val av styrelseledamtiter och suppleanter
Ann-Christine Holgersson, Rolf Ionsson, Niklas Karlsson, Martin Langwagen och

Pontus Larsson valdes till ledamoter.
Thomas Cohn, Hans Mellberg och Sandra Tonn valdes till suppleanter.

S 15. Val av revisorer och suppleant
Pricewaterhouse Coopers AB valdes som ordinarie revisor och Hans Norman

[PWC) till revisorsuppleant.

S 16. Val av valberedning
Maria Hultberg, Erik Lardends och Ebba 0rman valdes till valberedning intill
ndsta flrsstdmma.

617. Avslutnins
0rdforande forklarade stdmman avslutad.

Vid protokollet: )usteras:

l^Wfu,,4:
Marie Bedinger Martt'tPeder Halling
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