Årstämma 2013-06-29
Plats/Tid:

Ute på gården. 17:00 - 18:30

Närvarande:

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg

§ 1. Öppnande
Susanne Moberg hälsar medlemmarna välkomna och öppnar stämman.
§ 2. Godkännande av dagordning
Paragrafen gällande stadgeändring utgår då bilagan ej fanns med i kallelsen. Årsstämman
godkände dagordningen, bortsett ifrån stadgeändringen.
§ 3. Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande valdes Katarina Elfverson
§ 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Till årsstämmans protokollförare valdes Joakim Jägesten
§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Linda Edman & Maria Wallström.
§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
Årsstämman fastslog att föreningsstämman var i stadgeenlig ordning utlyst.
§ 7. Fastställande av röstlängd
Årsstämman fastställde röstlängden.
§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Gustaf Hector föredrog årsredovisningen för medlemmarna, samt klargjorde vissa facktermer.
§ 9. Föredragning av revisorns berättelse
Gustaf Hector föredrog revisionsberättelsen för medlemmarna.
§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.
§ 11. Beslut om resultatdisposition
Årsstämman fastställde styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen avseende
resultatdispositionen.
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår.
Styrelsen föreslog oförändrat arvode under 2013. Vilket är ett prisbasbelopp samt en
ersättning till styrelsen med 250 kr per deltaget möte. Årsstämman biföll förslaget.
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§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Årsstämman valde styrelseledamöter och suppleanter så som följer:
Daniel Jönsson, Susanne Moberg, Carina Mogren och Simon Sjöholm lämnar styrelsen.
Per-Christian Stene valdes in som ledamot.
Gunnel Medina valdes in som ledamot.
Claes Nilsson valdes in som ledamot.
Katarina Elfverson valdes från suppleant till ledamot.
Rickard Jonsson valdes in som suppleant.
§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till föreningens revisor valde årsstämman Mikael Sigvardsson från Adact.
§ 16. Val av valberedning
Valberedning valdes Johan Ottestig.
§ 17. Beslut om ändring i stadgarna
Frågan bordlades.
§ 18. Avslutande
Stämmoordförande Katarina Elfverson avslutade stämman.
Frågestund:
Varför fungerar inte värmen som den ska?
Det har varit problem med radiatorpumpen som nu ska vara åtgärdad.
När monteras låsen på grindarna?
Ett möte skall hållas med låsfirman snarast, och information kommer att gå ut så snart vi får
besked om när arbetet kan startas.
Vilka renoveringar är aktuella?
Fönster och tak är det som är mest aktuellt.
Trappnosarna är lösa på vissa ställen, kommer dessa att bytas?
Styrelsen tar med sig frågan och kontrollerar hur pass illa det är.
Finns det en lista med telefonnummer till styrelseledamöterna?
Ja, en lista finns på hemsidan och den kommer att uppdateras vartefter att nya ledamöter har
valts in i styrelsen.
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Vid protokollet

_______________________________
Joakim Jägesten

Justeras:

____________________________________
Katarina Elfverson
Stämmoordförande

____________________________________
Linda Edman

_________________________________
Maria Wallström
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