
HSB Brf Ribbyberg nr 2407        Protokoll årsstämma 2012-05-03 

 

Plats: Ribbybergsskolans matsal 

 

 

§1.      Stämmans öppnande 

           Föreningens ordförande Mikael Widén förklarar stämman för öppnad. 

 

§2.     Val av ordförande för stämman 

           Styrelsen har vidtalat Hans Larsson HSB. 

           Stämman beslutar utse Hans Larsson till stämmoordförande. 

 

§3.     Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare 

          Stämmoordförande anmäler Birgitta Gustafsson till protokollförare. 

 

§4.    Godkännande av röstlängd 

         Röstlängden har upprättats genom avprickning.  

         Antal röstberättigade medlemmar är gentemot lägenhetsförteckningen 

         59 st varav 9 st fullmakter. 

         Stämmar beslutar godkänna röstlängden.                    Bilägges protokollet. 

 

§5.    Fastställande av dagordningen 

         Dagordningen justerades enligt följande: 

         §11 och §12 skiftar text,  §17 ändras till  Val av valberedning 

         Tidigare §17 justeras till §18, §18 justeras till §19, §19 justeras till §20, 

          §20 justeras till §21 

          Stämman beslutar fastställa dagordningen efter denna justering 

 

§6.     Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

          tillika vara rösträknare 

          Stämman beslutar välja Carola Åkerlund och Eva Norman. 

          Inga fler förslag förekom. 

 

§7.     Fråga om kallelse behörigt skett 

          Kallelsen har direktdistribuerats i medlemmarnas postboxar den 13 april. 

          Stämman beslutar att kallelsen behörigt skett. 

 

§8.    Styrelsens årsredovisning 

         Stämmoordförande föredrog årsredovisningen genom att läsa rubrikerna. 

         Bokslutets noter klargjordes.  

         Stämman beslutar därefter lägga årsredovisningen till handlingarna. 
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§9.    Revisorernas berättelse 

         Föreningens revisor Enar Åkerlund föredrog revisionsberättelsen. 

         Stämman beslutar lägga dokumentet till handlingarna. 

 

§10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

          Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen  

          och  att dessa lägges till handlingarna. 

 

§11.   Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda 

          resultat- och balansräkningen 

          Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 

§12.   Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

          Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet  

          för det gångna verksamhetsåret. 

 

§13.   Fråga om arvoden för styrelsen och revisor 

          Följande förslag framfördes om arvoden till styrelsen: 

 Oförändrat fem basbelopp till styrelsen att fritt fördela inom sig. 

          Stämman beslutar bifalla förslaget om oförändrat fem basbelopp. 

           

         Följande förslag framfördes om arvode till revisor och revisorsuppleant 

 15000 kr till revisor och 5000 kr till revisorsuppleant 

Stämman beslutar att bifalla förslaget om 15000kr till revisor samt 

5000 kr  till revisorsuppleant. 

 

§14.   Fråga om övriga arvoden 

          Följande förslag framfördes  

 Ansvarig Solhem      10000 kr 

 Ansvarig Slingan      10000 kr 

 Ansvarig Solariet        3000 kr 

 Valberedning                 999 kr per person  

Stämman beslutar ge bifall enligt ovanstående förslag.    

 

§15.   Val av styrelseledamöter och suppleanter 

           Fråga om antal styrelseledamöter och suppleanter 

           Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter 

           och två suppleanter                  
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           Föreningen har inte haft någon valberedning 

 

           Följande personer kandiderar för omval till ordinarie ledamöter: 

           Annika Ahlgren, Mats Karlsson, Agneta Svensson och Marie Östling. 

 

           Slobodan Dragojlovic kandiderar till ordinarie ledamot genom nyval. 

 

           Birgitta Gustafsson och Mikael Widén har ett år kvar av mandattiden. 

           Inga fler förslag förelåg. 

 

           Stämman beslutar att välja följande personer: 

 

          Till ordinarie ledamot för ett år fyllnadsval: Slobodan Dragojlovic, nyval 

 

          Till ordinarie ledamot för två år: 

          Annika Ahlgren         omval 

          Mats Karlsson            omval 

          Agneta Svensson       omval 

 

          Till styrelsesuppleanter finns följande förslag: 

           Carl-Johan Andersson och Maria Löfgren 

           Stämman nominerar dessutom Eva Norman 

 

           Stämman beslutar att välja följande personer: 

           Maria Löfgren                                     fyllnadsval för ett år, nyval 

           Carl-Johan Andersson                         för två år                   nyval 

 

§16.    Val av revisor och revisorssuppleant 

 

            Stämman beslutar välja Enar Åkerlund till revisor för ett år.  

            Inga fler förslag förelåg. 

 

            Stämman beslutar att ingen revisorssuppleant ska väljas.   

 

§17.     Valberedning 

 

            Stämman beslutar utse följande personer till valberedning för en tid av ett år. 

 

            Gösta Nilsson,        sammankallande 

            Inger Jonsson 

            Eva Norman 

            Inga fler förslag förelåg 
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§18.     Erforderligt val av ombud inkl suppleanter till fullmäktige mm. 

            Stämman ger styrelsen i uppdrag utse ombuden vid behov. 

 

§19.     Styrelsens förslag till stämman 

            Inga förslag förelåg 

 

§20.     Inkomna motioner 

                             

            Motion nr 1       Garage 

            Under motionens behandling kontaktas markentreprenören som  

            avsäger sig behovet av nämnda garage. 

            Stämman beslutar därefter att  bifalla motionen 

 

            Motion nr 2       Tvätthus med föreningslokal 

            Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag ta fram underlag för kostnader 

            och möjlig projektstart samt att under hösten redovisa uppdraget på ett 

            informationsmöte.  

 

            Motion nr 3        Utbyggnad av balkonger 

            Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 

 

            Motion nr 4        Fällning av träd 

            Stämman beslutar att vid behov av trädfällning ska berörda 

            medlemmar informeras innan fällning är aktuell. 

 

            Motion nr 5        Solarium 

            Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen. 

 

            Motion nr 6  Uteplatser 

            Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.  

 

            Motion nr 7  Anslagstavlor 

            Stämman beslutar bifalla motionen och ger styrelsen i uppdrag att snarast 

            inköpa anslagstavlor enligt bifogat förslag.   
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§21.      Stämmans avslutning 

             Stämmoordförande tackar för förtroendet och förklarar därmed 

             årets stämma för avslutad.                            

 

            

            

Vid protokollet                                        Stämmoordförande   

 

 

 

Birgitta Gustafsson                                  Hans Larsson 

 

 

 

Justerat                                                     Justerat 

 

 

 

Carola Åkerlund                                       Eva Norman        

        


