Protokoll ordinarie föreningsstämma, tisdagen den 9 juni 2015 i
Bostadsrättsföreningen Gröna huset, Uppsala
Plats:
Tid:

Scandic Uppsala Nord
Klockan 19

§1

Röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden. 33 ordinarie medlemmar närvarande och ett ombud med
fullmakt. Bilaga 1

§2

Val av ordförande

Till mötesordförande valdes Bo Wolwan

§3

Val av sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Cia Gad-Böckman.

§4

Dagordning

Dagordningen fastställdes

§5

Justeringsmän

Till rösträknare och tillika justeringsmän valdes Anders Wallin och
Anton Westin som jämte mötesordförande justerar protokollet.

§6

Kallelse

Kallelsen har i behörig ordning skickats ut till alla medlemmar.

§7

Årsredovisning

Förvaltare Per-Anders Forsgren redogjorde för årsredovisningen av
förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Bilaga 2

§8

Revisionsberättelse Revisionsberättelsen är gjord av Ekonomikonsult Ernest &Young,
auktoriserad revisor Carlos Esterling. Per-Anders Forsgren föredrog
den. Bilaga 3

§9

Result/Bal.räkning ”Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat och
balansräkningen för föreningen. Carlos Esterling”
Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2014

§ 10 Ansvarsfrihet

Carlos Esterling förslag ”Beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret”
Mötet beslutade i enlighet med revisionsberättelsen att ge ansvarsfrihet
för styrelsens medlemmar för år 2014.

§ 11

”Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinst/förlust i
enligt med förslaget i förvaltningsberättelsen: Carlos Esterling”
Mötet beslutade i enlighet med Carlos Esterlings förslag.

Vinst /förlust

§ 12 Arvoden

Mötet beslutade att två basbelopp enligt 2015 års berä’kning (89 000
kr inkl. sociala avgifter) för arvoden även gäller för 2015. Dessa
fördelas fritt inom styrelsen.

§ 13 Val av styr/supl.

Valberedningen redogjorde för sitt arbete att finna nya
medlemmar till styrelsen. Mandattiden är 1 år. Styrelsen består av
5 ordinarie och 4 suppleanter.
Ur styrelsen avgår tre medlemmar Jens Lindström ordinarie,
Joakim Stridbeck och Anna Broman suppleanter.
Till ny styrelse valdes:
Ordinarie
Tomas Olsson ordförande
Tommy Lennartsson kassör
Cia Gad-Böckman sekreterare
My Quach
Harriet Mellenius ny
Suppleanter
Tomas Stafström
Jonny Jansson
Anna Lundqvist ny
Ion Dimitri ny
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§ 14 Val av revisor

Som revisor valdes Mats Johansson, Revisorshuset. Val av suppleant
Bordlades.

§ 15 Val av valberedning Till valberedning valdes för ett år:
Josef Sultan
Peter Lager
Martin Samuelsson ny
Valberedningen bestämmer i gruppen vem som är sammankallande
§ 16 Inkomna motioner

Till styrelsen har det inkommit två motioner som båda tar upp
grillning på gården. Den ena önskar att det ska vara möjligt att grilla
på sin egen uteplats. Den andra önskar flexibilitet i valet av
grillplatser på innergården. Bilagor 4 och 5
Ordförande i styrelsen Tomas Olsson redogjorde för styrelsens beslut:
”Grillning får endast förekomma på gårdens anvisade plats. Detta ur
brandsäkerhetssynpunkt. Egen grill får användas på samma plats”
Styrelsen fick i uppdrag att utreda om den fasta grillplatsen ska flyttas
till en mer central plats på gården för att minska oset för de boende i
uppgång 58.

§ 17

Mötet avslutas.

Vid protokollet
……………………………………….
Cia Gad-Böckman.

Justering:
………………………………………
Bo Wolwan
mötesordförande

……………………………………
Anders Wallin

…………………………………………
Anton Westin

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