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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik, 
org nr 716416-6626.
Torsdagen den 20 april 2017 kl 18:30.
Lokal: Häggviks Gymnasiesärskola/Löpargymnasiets matsal.



§ 1		Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Cecilia Westman hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 		Godkännande av dagordningen
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 3		Val av stämmoordförande
		Beslöts att välja Gunnar Sahlin till ordförande för stämman.

§ 4		Parentation
Ordföranden beklagade förlusten av föreningsmedlemmar vilka avlidit under året och deras minne hedrades med en tyst minut.

§ 5		Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Ordföranden meddelade att Lars Meyer utsetts till protokollförare vid stämman.

§ 6		Val av två justerare
Birgitta Sandström och Göran Röjerman valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7		Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse till stämman har utdelats till samtliga medlemmar i god tid före årsmötet. Beslöts att godkänna att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 8		Fastställande av röstlängd
69 st röstberättigade hade avprickats varav 12 st genom ombud. Röstlängden bilägges (Bilaga 1). 

§ 9		Föredragning av styrelsens årsredovisning 
                                          Årsredovisningen föredrogs och frågor besvarades.
	  
§ 10 	Föredragning av revisorernas berättelse                  
Revisor Erik Davidsson föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016. 

§ 11 	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning    
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen.        
	

§ 12	Beslut om resultatdisposition
	Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.
			

§ 13		Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen år 2016.         
	                                 	
§ 14 	Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Beslöts enligt valberedningens förslag att arvodet till styrelsen ska vara 268.785  kr att fördelas mellan styrelsens ledamöter och suppleanter.
		
Beslöts enligt valberedningens förslag att arvodet till revisorerna skall vara 47.273 kr att fördelas mellan de valda.
 
Beslöts att valberedningens arvode skulle utgöra 5.057 kr att fördelas mellan de valda.
	
§ 15  	Val av styrelseledamöter och suppleanter	
Ingegerd Lindén föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter varvid Eva Eriksson presenterades. 
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för två år välja Pernilla Wiklund (nyval), Eva Eriksson (nyval) och Peter Hallgren (nyval)  samt för ett år välja Rolf Lindsén (omval) och Lars Meyer (omval).   
	
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att för ett år välja Margit Ferm (omval) till suppleant.
 
Valen förrättades med acklamation.


§ 16 	Val av revisorer och revisorssuppleant	
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att välja Jan Thylander (omval) till revisor för ett år samt Birgitta Sandström (omval) till revisorssuppleant för ett år samt på styrelsens förslag för samma tid välja Erik Davidsson, BoRevision AB, (nyval) till revisor.

Valen förrättades med acklamation.

	
§ 17 	Val av valberedning	
Beslöts att till valberedning välja Ingegerd Lindén, sammankallande, Solveig Röjerman och Julia Hallgren.

Valen förrättades med acklamation.
		
§ 18 	Av 2016 års stämma lämnat uppdrag till styrelsen
		Föredrogs styrelsens genomförda ändrade parkeringsbestämmelser. 
                                           Uppdraget godtogs som genomfört.


§ 19 	Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga 
                                           Styrelsen föreslår föreningsstämman att uppdra åt styrelsen att teckna    
                                           ett kompletterande avtal med ComHem avseende bredbandstjänst.
                                           Beslöts att uppdra till styrelsen att ingå avtalet med ComHem och att 
                                           bevaka och vidta kompletterande åtgärder vid behov under avtalsti-
                                           den.
             

§ 20		Inkomna motioner 
                                          Motion A. Bo Björkman angående Nordeas bondfångeri.
	                                   Beslöts att avslå motionen med hänvisning till styrelsens motivering.                                       .                                         
                                          Motion B. Tiiu och Kaj Engberg angående flyttning av golvbrunn.
                                          Beslöts att avslå motionen med hänvisning till styrelsens motivering.
                                          
                                          Motion C. Bo Björkman med förslag om utveckling av Smokingen 2.
                                          Beslöts att uppdra till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med upp-
                                          gift att bereda ärendet såväl ur positiva som negativa aspekter och
                                          senast före midsommar redovisa resultatet av sitt arbete som skall
                                          föreläggas en extra föreningsstämma i höst.
         
                                          Motion D. Vidar Skytén om bredbandsuppkoppling och avtal med 
                                          ComHem.
                                          Beslöts att bifalla motionen med hänvisning till föreningsstämmans 
                                          beslut under § 19. 
                                          
                                          Motion E. Bo Björkman angående föreningens förvaltningskostnader. 
                                          Beslöts att godkänna av styrelsen lämnade svar.
                                                  
                                          Motion F. Ann Christine Kvarnström m fl angående parkeringsbeho- 
                                          vet inom föreningen.
                                          Beslöts att avslå motionen med hänvisning till styrelsens motivering.                                     


§ 21 		Föreningsstämmans avslutande	
		Ordföranden avslutade mötet. 


Vid protokollet



Lars Meyer


Justeras 



Gunnar Sahlin		Birgitta Sandström 		            Göran Röjerman
Ordförande		Justerare				Justerare

