Protokoll för ordinarie Föreningsstämma

sida 1(3)

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, onsdagen den 25 juni 2020
Plats:

Garageplan vid hus A, (G:a Karlebyvägen 17 A-C)

§1

Sammanträdets öppnade
Hans Kjellgren hälsade de närvarande välkomna och förklarade därmed
föreningsstämman öppnad.

§2

Val av ordförande
Till ordförande för stämman valdes Anders Näslund.

§3

Val av sekreterare
Till sekreterare för stämman valdes Lars T Jarl.

§4

Fastställande av dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkändes.

§5

Val av protokolljusterare
Jämte stämmans ordförande att justera stämmans protokoll valdes Staffan Westerlund
och Christer Skyttberg.

§6

Kallelse till årsstämman
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning och att årsberättelse delgivits inom
föreskriven tid.

§7

Förteckning över närvarande medlemmar
En närvarolista över röstberättigande medlemmar upprättades där 12 medlemmar
registrerades. Närvaroförteckning och fullmakt bifogas protokollet.

§8

Årsredovisning
Upptogs till behandling styrelsens årsredovisning för året 2019.
Stämman att lägga densamma efter godkännande till handlingarna.

§9

Revisionsberättelse
Ordförande föredrogs den av Andreas Lundin, BakerTilly, upprättade
revisionsberättelse för året 2019. Densamma lades efter stämmans godkännande till
handlingarna.

§10

Resultat & balansräkning och budget
Efter att resultat & balansräkning genomgåtts utan anmärkning lades densamma efter
godkännande till handlingarna.
Stämman beslutar föredragen budget för 2019 utan justeringar.
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§11

Dispositions av årets resultat
Enligt resultaträkningen för 2019, föreligger att ett överskott före bokslutsdisposition på
327.829 kronor.
Föreningsstämman beslutade i enighet med styrelsens förslag att överföra 327.829 kr till
yttre reparationsfonden.

§12

Ansvarsfrihet
Föreningsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisionen, att styrelsen beviljas
full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§13

Fastställande av arvoden åt styrelsen
Stämman beslutar att arvoden är samma som för 2019. Arvordet till ordförande till
8.000 kr per år. Därtill är ersättningen för styrelse vid deltagande på styrelsesammanträde till 600 kr per tillfälle.

§14

Antal styrelse och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinäre styrelsemedlemmar.

§15

Val av styrelse och suppleanter
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att till styrelsen välja enligt:
Omval av ordinarie:
Hans Kjellgren, omval på två år.
Bernt Nordling, omval på två år.
Karin Andersson, omval på två år.
Per Olov Tidstrand, nyval på två år.
Valda på två år vid föregående årsstämma
Jens Westman, tom 2021.
Gunnar Moberg, tom 2021.
Christer Skyttberg, tom 2021.

§16

Val av Revisor
Årsstämman beslutade att välja Andreas Lundin, BakerTilly, till revisor för 2020.

§17

Val av Valberedning och övriga funktionärer
Då inga andra förslag lämnas beslutar årsstämman att välja styrelsen som valberedning
för 2021 års föreningsstämma.
Inga övriga funktionärer valdes.

§18

Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter är inkomna.
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§19

Stämmans avslutande
Stämmans ordförande tackade för förtroendet och uppmärksamhet och förklarade
därmed 2019 stämma avslutade.
Efter stämman bjöds på kaffe och smörgåstårta.
Vid protokollet

Justerat

------------------------------------Lars T Jarl (sekr)

------------------------------------Anders Näslund (ordf)

------------------------------------Staffan Westerlund

------------------------------------Christer Skyttberg

