Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar av
BRF Björksoppen 7 den 1/12 2015 Plats: Björkskolan

§1

Stämman öppnades av föreningens ordförande Ola Backman som hälsade alla
välkomna.

§2

Dagordningen godkändes av stämman.

§3

Som ordförande för stämman valdes Ove Lundqvist.

§4

Som protokollförare för stämman valdes Eleonora Marklund.

§5

Thomas Lundqvist och Anna Canon valdes att jämte ordförande justera
protokollet.

§6

Stämman godkände att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§7

Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av
röstlängd har skett och bifogas protokollet.

§8

Ordföranden gick igenom årsredovisningen, som senare fastställdes av stämman
och lades till handlingarna. Det beslutades också att styrelsen ska titta på
föreningens elavtal, då kostnad för elförbrukning borde ha sjunkit något.

§9

Revisorernas berättelse över granskning av förvaltning och räkenskaper för
verksamhetsåret 2014-2015 gicks igenom av ordföranden. Berättelsen lades till
handlingarna.

§ 10

Stämman fastställde och godkände resultaträkning och balansräkning.

§ 11

Årets överskott, som enligt resultat- och balansräkning uppgår till 1 500 527 kr,
blir tillsammans med balanserat resultat 367 804 kr. Styrelsen föreslår att
vinstmedlen disponeras så att till yttre fond reserveras 2 000 000 kr och att i ny
räkning överförs -1 442 996 kr. Stämman godkände styrelsens förslag.

§ 12

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014-2015.

§ 13

Styrelsen föreslog årsstämman följande arvoden:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Styrelseledamot
Suppleant
Valberedning, sammankallande
Valberedning, övriga
Revisor brf
Sammanträdesarvode

12 000 kr/år (oförändrat)
6 000 kr/år (oförändrat)
6 000 kr/år (oförändrat)
4 000 kr/år (oförändrat)
1 000 kr/år (oförändrat)
1 000 kr/år (oförändrat)
600 kr/år (oförändrat)
550 kr/år
Fastställs av årsmötet till 300 kr/möte

Stämman godkände förslaget.

§ 14

Val av styrelseledamöter:
Då det fanns två kandidater till ordförandeposten, Ola Backman och Curt
Lindgren, begärde stämman en votering. Efter röstning och rösträkning
framkom att Ola Backman fått 21 röster och Curt Lindgren 20. Innebar att Ola
Backman omvaldes som ordförande för 1 år.
Thure Ålund nyvaldes som ledamot, till en period på 2 år.
Torbjörn Brännström nyvaldes som ledamot till en period av 2 år.
Joel Sundberg och Moa Bittén nyvaldes som ledamot till en period av 1 år.
Stämman beslutade att inte välja någon suppleant denna gång.
Eleonora Marklund och Curt Lindgren har kvar 1 år var av sin period.
Däremot kom det fram efter årsstämman att Moa Bittén, som inte var
närvarande på årsstämman, avsagt sig uppdraget direkt.

§ 15

Till föreningens externa revisor valdes Berth Hägglund (PwC) för 1 år. Som
extern revisorssuppleant valdes Andreas Boman (PwC).

§ 16

Till föreningens revisor valdes Rune Lundström för 1 år. Som revisorssuppleant
valdes Thomas Lundqvist.

§ 17

Till valberedning fanns inga förslag denna gång. Stämman beslutade att
styrelsen istället skulle få ta fram en valberedning.

§ 18

Det fanns inga i stadgeenlig ordning inkomna motioner.

§ 19

Mötesordföranden Ove Lundqvist avslutade stämman.

Vid protokollet
______________________________________________
Eleonora Marklund

Justeras

______________________________________________
Ove Lundqvist

______________________________________________
Anna Canon

______________________________________________
Thomas Lundqvist

