Mötesprotokoll

Kvarterslokalen

Bostadsrättsföreningen Vivalla
Mötets art
Ordinarie föreningsstämma

2014-06-02

Närvarande
Frida Favre Riksbyggen
Bernt Jonsson, styrelsen
Nils-Olov Norlén, styrelsen
Peter Nyberg, styrelsen
Eva Eriksson, styrelsen
Jonas Holmberg, styrelsen
Medlemmar i föreningen (se röstlängd)
§1

Bernt Jonsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

Öppnande

§2

Röstlängden fastställdes (bilaga 1), st 37 + 1 fullmakter samt 1 åhörare.

Röstlängd

§3

Frida Favre valdes till ordförande för stämman.

Val av ordförande

§4

Jonas Holmberg valdes till sekreterare för stämman.

Val av sekreterare

§5

Björn Sahlin valdes till att justera protokollet

Val av justerare

§6

Anders Illerbrand Eriksson valdes till rösträknare.

Val av rösträknare

§7

Medlemmarna fastställde att stämman blivit utlyst enligt stadgeenlig
ordning.

Kallelse

§8

Frida Favre redogjorde för styrelsens årsredovisning, varefter den
godkändes och lades till handlingarna (bilaga 2).

Årsredovisning

§9

Frida Favre läste upp revisionsberättelsen, varefter den godkändes och
lades till handlingarna (bilaga 2).

Revisionsberättelse

§ 10

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen.

Resultat- och
balansräkning

§ 11

Stämman beslöt att balansera 4 974 240 kr i ny räkning.

Resultatdisposition

§ 12

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Ansvarsfrihet

§ 13

Stämman föreslog att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter från
föreningen och en ledamot från Riksbyggen och två suppleanter från
föreningen samt en suppleant från Riksbyggen. Förslaget godtogs av
stämman.

Antal ledamöter och
suppleanter
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§ 14

Stämman beslöt att styrelsens fasta arvode är 66 000 kr.
Det rörliga arvodet är 900 kr/person och bevistat sammanträde.
Den föreningsvalde revisorns arvode är 3 000 kr.
Valberedningen får i arvode på 1000 kr/ person.
Isbaneansvarig får 300 kr/spolning max 6500 kr/säsong. (höjning från
6000kr till 6500kr)
Kvartersgårdsombud har arvode på 7500 kr.

Arvoden

§ 15

Stämman beslöt efter votering att utse Bernt Jonsson som ordförande på
ett år.

Val av ordförande

§ 16

Stämman beslöt att välja styrelse enligt följande:
Ordinarie
Bernt Jonsson, ordförande – Invald 1 år
Nils-Olov Norlén, ledamot – Invald 1 år
Peter Nyberg, ledamot – Invald år
Eva Eriksson, ledamot – Invald 2 år
Jonas Holmberg, ledamot – Invald på 2 år

Val av styrelse

Suppleanter
Anto Pecirep – Invald på 1 år
Jörgen Isaksson – Invald på 1 år
§ 17

§ 18

§ 19
§ 20

Stämman valde Borev AB som revisor och Anders Eriksson Illerbrand till
föreningsvald revisor i 1 år.
Tinna Sigge val till suppleant till internrevisor.
Stämman valde Rola Mariesdotter och Carina Sjöberg som valberedning på
1 år.
Som isbaneansvarig utsåg stämman Jörgen Isaksson att fortsätta 1 år
till.
Till kvartersgårdsombud utsåg stämman Ewa Eriksson att fortsätta 1 år
till.
1 motioner är inlämnade.
Inga hänskjutna frågor.
Ordförande avslutade stämman.

Övriga val

Motioner
Avslutning

Vid protokollet
______________________________
Jonas Holmberg, stämmans sekreterare
Justeras

Justeras

_____________________________
Frida Favre, stämmans ordförande

_____________________________
Björn Sahlin, utsedd justerare
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Val av revisor

