BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
STRANDPIPAREN 13-18

Föreningsstämmans
öppnande
Val av
stämmoordförande

Protokoll fört vid Ordinarie Föreningsstämma
24:e juni, 2020 kl 19.00, Föreningslokalen,

§1
Johan Alfredson förklarade stämman öppnad.
§2
Johan Alfredson valdes till stämmans ordförande.

§3
Anmälan av
stämmoordförandens
val av protokollförare
Godkännande av
röstlängd
Fråga om närvarorätt
vid stämma

Calle Hellberg valdes till sekreterare

§4
Röstlängden fastställdes med 9 närvarande medlemmar.
§5
Samtliga närvarande på stämman befanns vara medlemmar i föreningen med närvarorätt på
stämman.
§6

Godkännande av
dagordning
Val av minst två
personer att jämte
ordföranden justera
protokollet
Val av minst två
rösträknare

Dagordningen godkändes
§7
Magnus Eriksson och Eric Martinsson valdes till justerare och rösträknare.

§8
Johanna Beén och Martin Ahlén valdes till rösträknare
§9

Frågan om kallelse
skett i behörig ordning
Genomgång av
styrelsens
årsredovisning
Genomgång av
revisorernas berättelse
Beslut om fastställande
av resultaträkning och
balansräkning
Beslut i anledning av
föreningens vinst eller
förlust enligt den
fastställda
balansräkningen

Kallelse befanns ha varit utsänd i god tid innan stämman och därmed ha skett på behörigt sätt.
§ 10
Johan Alfredson föredrog styrelsens årsredovisning och denna godkändes av stämman.
§ 11
Revisor Emma Larsson berättade att hon ansåg att styrelsens arbete under året ha utförts enligt
god sed varpå stämman godkände detta.
§ 12
Johan Alfredson föredrog föreningens resultaträkning och balansräkning och stämman godkände
dessa.
§ 13
Stämman godkände styrelsens förslag till deposition av resultatet.

§ 14
Beslut om ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
för styrelsens ledamöter
Beslut om arvoden och
principer för andra
ekonomiska
ersättningar för
styrelsens ledamöter,
revisorer, valberedning
och de andra
förtroendevalda som
valts av
föreningsstämman
Beslut om antal
styrelseledamöter och
suppleanter

§ 15
Stämman godkände gällande arvodesberäkning sedan Johan Alfredson förklarat hur styrelsens
sammanlagda arvode är knutet till ett st. gällande inkomstbasbelopp. Denna summa fördelas
mellan styrelsemedlemmarna med en högre andel för ordförande och sekreterare än för övriga
styrelsemedlemmar. Sammanträdesersättningen är 500: - per möte. Revisors arvode ligger på 3
000: -. Valberedningen erhåller ett arvode på 1 000: - per person.

§ 16
Stämman beslutade att antalet ledamöter även fortsatt ska vara sex personer.

§ 17
Val av styrelsens
ordförande,
styrelseledamöter och
suppleanter

Johan valdes om till styrelsens ordförande.
Sedan tidigare är Calle Hellberg, Sofia Alfredson, Carin Ferm och Magnus Eriksson ordinarie
ledamöter.
Valberedningen Lydia har föreslagit Mathias Sjösten som ny ordinarie ledamot och Mathias
valdes in som sådan.
§ 18

Presentation av HSBledamot

Johnny Ekström är HSB-ledamot i föreningen. Johnny var inte närvarande på föreningsstämman.

§ 19
Beslut om antal
Stämman beslutade att fortsätta med en revisor och en suppleant.
revisorer och suppleant

Val av revisor/er och
suppleant
Beslut om antal
ledamöter i
valberedningen

§ 20
Emma Larsson valdes om som ordinarie revisor.
Åsa Bernhardtz valdes om som revisorssuppleant.
§ 21
Beslöts att fortsatt vara en person i valberedningen

§ 22
Val av valberedning, en Erik Martinsson valdes till valberedning.
ledamot utses till
valberedningens
ordförande
Val av fullmäktige och
ersättare samt övriga
representanter i HSB

§ 23
Johan Alfredsson valdes till ordinarie representant. Calle Hellberg, Magnus Eriksson,
Mathias Sjösten, Carin Ferm och Sofia Alfredson valdes till suppleanter.

§ 24
Av styrelsen till
föreningsstämman
hänskjutna frågor och
av medlemmar
anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
Föreningsstämmans
avslutande

Inga anmälda ärenden och inga motioner hade lämnats in inför stämman.

§ 25
Johan Alfredson förklarade så stämman avslutad.

Göteborg dag som ovan
Vid protokollet
Calle Hellberg

Justeras:
Eric Martinsson

Johan Alfredson
Ordförande vid stämman

Justeras:
Magnus Eriksson

