BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅKESLÄTT

PROTOKOLL 1 (2)
Sammanträdesdatum
2018-12-03

Slag av sammanträde
Tid
Plats

Ordinarie föreningsstämma
Kl. 19.00- 20.00
Maria kyrkans samlingslokal

Närvarande från styrelsen
Leif Alfredsson LA
Jörgen Folkesson JF
Laila Bilén LB
Magnus Björkman MB
Bengt Bengtsson BB
Ann-Catrine Loggarfve ACL
Erling Karlsson EK

Närvarande från bostadsrätterna
Närvarande från SBC

se bifogad Röstlängd
Matilda Öster

Enl. § 22 i stadgarna
a) Ordförande Leif Alfredsson öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.
b) Fastställande av röstlängd enligt bifogad närvarolista, 40 st. innefattande 4 st. fullmakter.
c) Till ordförande för stämman valdes Matilda Öster från SBC Göteborg.
d) Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare Jörgen Folkesson.
e) Att jämte ordförande justera protokollet valdes Lars Bergman.
f) Till rösträknare valdes Erna Alfredsson och Marita Wigroth.
g) Beslöts godkänna att stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst.
h) Framlades och godkändes styrelsens årsredovisning för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30.
i) Framlades revisorernas berättelse och godkändes för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30.
j) Fastställdes resultat- och balansräkning per 2018-06-30.
k) Beslöts att fastställa disposition i enlighet med styrelsens förslag, att överföras till nästkommande år.
l) Beslöts att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för tiden 2017-07-01 – 2018-06-30.
m) Styrelsen skall bestå av 5st ordinarie och 3st suppleanter.
n) Stämman antog att arvodena justeras enligt nedanstående förslag:
1) Styrelsearvoden
Ordförande
Nuvarande 14 000 kr/år höjs till 18 000.
Vice ordförande
Nuvarande 7 500 kr/år höjs till 11 000.
Sekreterare
Nuvarande 7 500 kr/år höjs till 11 000.
Ledamot
Nuvarande 5 000 kr/år höjs till 8 000.
Suppleant
Nuvarande 3 000 kr/år höjs till 6 000.
samt alla närvarande vid styrelsemöten 75 kr på varje påbörjad timme. Höjs till 100 kr.
2) Revisionsarvoden

3) Valberedning

4) Milersättning

1 500 kr/år till förenings revisor, ingen förändring.
1 500 kr/år till föreningens revisor suppleant, ingen förändring.
Samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa.
Nuvarande 1 500 kr/år per person och år. Höjs till 2000 kr/år.
Nuvarande 1 500 kr höjs till 2 000 kr för trivselvärd.
1000 kr för flagg ansvarig.(denna utses av styrelsen)
18,50 kr/mil, ingen förändring.
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o) Val av styrelsens ordförande, stämman beslöt att omvälja Leif Alfredsson på 1 år.
p) Stämman beslöt, efter valberedningens förslag:
att välja Ann-Catrine Loggarfve på 1 år som ordinarie ledamot genom fyllnadsval. För avgående Per
Uno Fransson som hade ett år kvar på sin mandatperiod.
att genom omval välja Jörgen Folkesson på 2 år som ordinarie ledamot
att genom omval välja Magnus Björkman på 2 år som ordinarie ledamot.
att genom omval välja Erling Karlsson på 2 år som suppleant.
att genom nyval välja Pontus Åkvist på 1 år som suppleant.
q) Beslöts att omvälja KPMG som ordinarie revisor.
Beslöts genom nyval välja Marie Blomberg som föreningens ordinarie revisor på 1 år samt nyval av
Agneta Lindberg som revisorsuppleant på 1 år.
r) Beslöts att omvälja Monica Löfdahl som samordnare av valberedningen på 1 år och omvälja
Alexandra Karlsson till valberedning på 1 år.
Utöver dessa val, fortsätter Agneta Larsson som trivselvärd.
Och Håkan Löfdahl arbetar som flagg ansvarig.
s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till stämman i stadgeenlig
ordning inkomna ärenden.
Ordföranden avtackade Per Uno Fransson, Bengt Haraldsson samt Emmy Stefansson för arbetet i
styrelsen och föreningen, och tackar Matilda Öster för ordförandeskapet för mötet.
t) Ordförande Leif Alfredsson förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet
--------------------------------------------------sekreterare, Jörgen Folkesson
Justeras
---------------------------------------------------ordförande Matilda Öster SBC

--------------------------------------------justerare Lars Bergman
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