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Protokoll ordinarie föreningsstämma 24 april2013 kl l-8:30,
Bostadsrättsföre n i ngen Björksl i nga n
Plats: Föreningens lokaler vid tvättstugan, Svalövsvägen 2

Dagordning
1.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Kliment Karajanov från SBC valdes till stämmans ordförande. Camilla Eriksson anmäldes som

protokollföra re.
2.

Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkändes av stämman.

3.

Val av en eller två justeringsmän
Therese Lind och Thomas Änäs valdes till justerare för årsstämmans protokoll.

4.

Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman befanns vara utlyst i behörig ordning.
5.

Fastställande av dagordningen
Stämman fastställde dagordningen.

6.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Bo Arvidsson presenterade förvaltningsberättelsen och informerade om planerade arbeten för
2013 (ventilationsbesiktning (OVK), el- och takrenovering). Kliment Karajanov presenterade
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. Stämman beslutade att lägga
årsredovisningen och revisionsberättelse till handlingarna.

7.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret l januari
2012 till 31 december 2012. Stämman beslutade även att fastställa förslaget till disposition av
föreningens resultat.

8.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. Beslutet var enhälligt.

9.

till styrelseledamötena och revisorerna
beslutade
att styrelsens arvode fortsatt är ett basbelopp. Arvodet till revisorerna utgår
Stämman
enligt faktura.
Frågan om arvoden
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10.

Motioner
Inga motioner hade inkommit.

Ll. Beslut

om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
Stämman beslutade att fem ordinarie ledamöter och två suppleanter ska väljas.

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stämman valde i enlighet med valberednings förslag:
Ordi na rie styrelseledamöter

.
.
.
.
.

Bo Arvidsson, omval L år

Peder Eriksson, omval l- år
Emelie Sjöholm, omval 1 år
Marie Bergström, omval L år
Camilla Eriksson, nyval 1- år

Suppleanter

.
.

Björn Löwgren, omval 1år
Tor Nilsson, omval L år

13. Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter

Stämman beslutade att välja Fredrik Åborg, Äborg Revisorer AB som föreningsrevisor.
L4. Val av valberedning

Stämman beslutade att åter välja Ellen Cronholm, Lisen Arvidsson och Magnus Egestad till
valberedningen. Ellen Cronholm valdes till sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämlig lag om ekonomiska

föreningar eller föreningens stadgar
Inga övriga ärenden.

Protokollförare
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