
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsfören ingen Aktern, XartstaO
2016-04-19 kl. {8.00 i orrholmens bespisningslokal

Protokoll nr 1/20i6

§ 1 Stämmans öppnande
ordforande sören Nytomt hälsar deltagarna välkomna och
förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning
Den med kailersen utsända dagordningen godkännes.

§ 3 Deltagarförteckning och rösflängd
Närvarande medlemmar 51 personer som representerar 38 lägenheter.
Närvarande gäst: ove pettersson, vänerörvartning AB.

§ 4 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman värjes ove pettersson.

§ 5 Val av sekreterare
Till sekreterare för stämman värjes Elsie steiness.

§ 6 Val av justeringsmän och rösträknare
Tilljusteringsmän för dagens protokoll och tillika rosträknare väljes
Johan Broström och Gunnar Halldin.

§ 7 Stämmans uflysande
stämman anses uflyst i raga ordning enrigt stadgarna

§ 8 Årsredovisning
Årsredovisningen, som utsänts till medlemmarna tillsammans med
kallelsen, föredras av Ove Pettersson. Betonade även föreningens
goda ekonomi.
Under året har fyra överlåtelser skett.
Stämman godkänner redovisningen.

§ I Reyisionsberäftelse
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 201 S föredrogs av
ordf. eftersom revisorn ej närvarande.

§ 10 Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2O1S fastställes.

§ 11 Resultatdisposition
Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och
revisorers förslag i årsredovisningen.



§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

Ansvarsfrihet
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.

Arvoden
Beslutas att arvoden till styrelse och valberedning ska utgå enligt budget,
Arvode till extern revisor utgår enligt faktura^ lntern revisor 20o0:-.

Budget 2016
Ord Sören Nytomt påpekade att felräkning skett för "Beräknade intäkter''.
Årsavgifter: 4 039 000. Hyror bostäder/lokaler: Z4S OOO.
Bilplatser: 100 000. Totalt: 4 384 000
Stämman beslutade att höja styrelsearvoden med 2%.
Övriga poster beslutades enligt framlagt budgetförslag.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Sören Nytomt
Elsie Steiness
Anders Bladh
Anita Lind
Jan Olsson

Suppleanter
Anette Lundin
Håkan Rhöse

Val av revisorer
Hans Eriksson
Stefan Mott

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar
2 år nyval
2 är nyval

1 är kvar
2 är nyval

1 år omval
1 år omval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Robert Josephsson reserverade sig mot stämmans beslut.

Stämman beslutar enligt forslag.

Val av valkommitt6
Stämman beslutar välja lnga-Britt Karlsson och Gunilla Runesson.

Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman
Motion från Robert Josephsson
Att "Ta bort cyklar som inte används". Stämman beslutar "Avslag" enligt
styrelsens förslag.

Motion från Robert Josephsson
"Varför är det 10% dyrare i Aktern?"
Stämman beslutar "Avslag" enligt styrelsens förslag



§1e Avslutande

Avgående styrelsemed lem mar avtackades med blom mor.
ordf. förklarade stämman avslutad, och inbjöd tillförtäring.

Frågor efter stämmans avsrutande kommer inte att protokollföras,
men kommer att behandlas av styrelsen.

Vid protokollet

Ove Pettersson
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