Protokoll från ordinarie föreningsstämma, onsdagen den 11 juni
2014 i Bostadsrättsföreningen Gröna huset, Uppsala
Plats:

Scandic Uppsala Nord

§1

Röstlängd

En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid
medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd.
57 medlemmar var närvarande.
Totalt 37 bostadsrätter och därmed 39 medlemmar var
röstberättigade. Bilaga 1.

§2

Val av ordförande

Per Anders Forsgren valdes till ordförande för stämman.

§3

Anm. sekreterare

Sven Larsson utsågs av ordförande till stämmans sekreterare.

§4

Dagordning

Dagordningen godkändes.

§5

Justeringsmän

Till rösträknare samt justeringsmän valdes Tomas Olsson och
Cia Gad-Böckman, som tillsammans med ordförande justerar
protokollet.

§6

Kallelse

Stämman förklarade att kallelsen skett i behörig ordning.

§7

Årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs av ordföranden för år 2013. Den innehöll
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning med
notapparat. Bilaga 2.
I samband med föredragningen lämnades en ingående information om
hur nya redovisningsprinciper kan på verka föreningen framöver. Detta
gäller bland annat nya rekommendationer gällande avskrivning på
byggnader.

§8

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden, den var bilagd
årsredovisningen. Bilaga 3.

§9

Result/Bal.räkning Stämman beslöt att fastställa balansräkningen per 2013- 12-31.

§ 10 Ansvarsfrihet

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år
2013.

§ 11 Vinst /förlust

Till föreningsstämmans förfogande finns inga medel att disponera.

§ 12 Antal ledam./suppl. Stämman beslöt att välja 2 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
Samtliga väljs på ett år. 3 ordinarie ledamöter utses av garantigivare.
§ 13 Arvode

Stämman beslöt att arvode till styrelsens ledamöter och suppleanter
skall vara maximalt 2,0 prisbasbelopp – inkluderat sociala avgifter - att
fritt fördela. Prisbasbeloppet utgör kronor 44 400 år 2014.
Det innebär maximalt belopp att fördela kronor 88 800.
Stämman beslöt att ersättning till föreningens valda revisor lämnas
enligt ingiven räkning.

§ 14 Val av styr./suppl. Till styrelseledamöter nyvaldes Tomas Olsson och Jens Lindström,
samtliga på ett år. Bo Wolwan, Per Anders Forsgren och Sven Larsson är
utsedda av garantigivare, samtliga på ett år.
Till styrelsesuppleanter nyvaldes Jonny Jansson, Anna Broman, Tomas
Stafström och Joakim Stridbeck, samtliga på ett år.
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§ 15 Val av revisor
§ 16 Val Valberedning

Till ordinarie revisor och suppleant omvaldes Ernst & Young AB på
ett år.
Stämman nyvalde Cia Gad-Böckman, Josef Sultan och Ion Dumitra
till valberedning på 1 år.
Cia Gad-Böckman valdes som sammankallande.

§ 17 Slutlig prod.kostnad Brf:s slutliga produktionskostnad uppgår till kronor 286 135 000.

Vid protokollet

Sven Larsson

Justeras

Per Anders Forsgren

Tomas Olsson

Cia Gad-Böckman

NOT: Bilagorna biläggs till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan
vända sig till styrelsen.
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