BRF SKONTORPSHOIDEN

PROTOKOLL
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA
med medlemmarna i Bostadsrdttsforeningen Skontorpshojden ,26 maj 20L4,
kl 18.30

Plats:

Eriksdalshallen, Sodermalm

Ndrvarande: Enligt avprickad medlemsforteckning.

Delges:

Samtliga medlemmar samt revisorerna

S

t.

Stdmmans iippnande
Styrelsens ordforande Niklas Karlsson hdlsade alla vilkomna och forklarade
stAmman oppnad.

S

Z.

Upprittande av ftirteckning 6ver nirvarande medlemmar/iustering av
rdstliingd
Forteckningen av registrerade medlemmar forklarades som rostldngd, dvs 15
roster. L7 medlemmar var ndrvarande.

S

3.

Val av ordfiirande fiir stimman
Ulrika Blomqvist (Riksforbundet Bostadsrdtterna Sverige ek for) valdes till
ordforande fOr stdmman.

S

4.

Anmdlan av ordftirandes val av sekreterare
Anmdldes att ordforanden utsett Rolf Jonsson som protokollforare.

S

5.

Faststiillande av dagordningen
Stdmman godkdnde dagordningen.

S

6.

Val av iusterare/tillika rtistriknare
Jdmte ordforande utsflgs Erik Lardends och Ola Ekblom att justera dagens
protokoll och att tillika vara rostrdknare.

S

7.

Frflga om kallelse till stiimman behtirigen skett
Stimman forklarades vara i behorig tid och ordning kallad.

S

8.

Fiiredragning av styrelsens flrsredovisning
Styrelsens flrsredovisning for foreningens verksamhet 201,4 foredrogs. Under
genomg5ngen stilldes frigor frfln medlemmarna och besvarades av
styrelsen.

Stimman beslutade att med godkdnnande ldgga flrsredovisningen
handlingarna.

till

A
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S

9.

F0redragning av revisorernas berdttelse
RevisionsberAttelsen for flr 2014 foredrogs och lades till handlingarna.

S

10.

Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkningen
Resultatrdkningen och balansrAkningen for Ar 20L4 faststdlldes,

S

11.

Beslut i frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamtiter
Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for rdkenskapsflret
december 2014. Beslutet var enhdlligt.

S

S

12.

Beslut om resultatdisposition
Stimman beslutade att flrets resultat
rdkning.

- 1. 073 070 kronor

1

januari

- 31

skulle overforas i ny

13. Arvode till

styrelsen och revisorer
Stdmman beslot att 45 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter ska utgi i
arvode till styrelsen. Arvodet fordelar styrelsen sjdlv inom sig.
Stimman beslot att arvodera foreningens revisorer enligt rikning.

6

14. Val av sWrelseledamiiter och suppleanter
Pontus Larsson, Ann-Christine Holgersson, Hans Mellberg och Emma Thorn
valdes till ledamoter.
Niklas Karlsson, Rolf )onsson, Ola Ekblom och Thomas Cohn valdes till
suppleanter.

S

15. Val av revisorer och suppleant
BoRevision i Sverige AB valdes som ordinarie revisor med |ohannes Aasa
som huvudansvarig och Erik Davidsson som revisorssuppleant.

S

16. Val av valberedning

S

17.

Maria Hultberg (sammankallande), Sandra Tonn och Kristina Dyvik valdes till
valberedning intill ndsta flrsstdmma.

0vriga iirenden. Motion frfln ligenhet 21501
Stdmman beslutade avslfl motionen men gav styrelsen i uppdrag att forsoka
oka tillgdngligheten for medlemmar att boka och nyttja styrelserummet for
overnattning.

S

18.

Stadgeiindring
Stdmman tog upp till fornyad provning det under $ B i extra
foreningsstdmmans protokoll 201.5-03-26 antecknade beslutet, att
foreningen ska anta nya stadgar. Forslaget hade bifogats kallelsen till dagens
sttmma,

Ordforanden erinrade om att minst ffa tredjedelar av de rostande miste
bitrada beslutet for att de foreslagna stadgedndringarna ska bli slutligt
antagna.

Stdmman beslutade enhiilligt anta de nya stadgarna.

]r'u,rrg

619.

Avslutnins
Ordforande forklarade stdmman avslutad,

Vid protokollet:

Iusteras:

lww#

Ulrika Blomqvist

Strimmoordforande

I

Ola Ekblom

