PROTOKOLL 2014
Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Norrgårdens ordinarie
föreningsstämma torsdagen den 24:e april 2014 kl. 18:30 i Gräshagsskolans
matsal
§1. Stämmans öppnande
Ordförande Youssef Ammar hälsade alla välkomna och förklarade 2014 års stämma för
öppnad.
§2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Enligt bilaga.
§4. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Ann Lilja (Jönköpingsbostäder) valdes till ordförande och Erik Nilsson till sekreterare
vid stämman.
§5. Val av justerare
Roger Bogren och Tomas Dalteg valdes till justerare.
§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Stämman ansåg att kallelsen skett behörigt.
§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes.
§8. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning godkändes.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Stämman beslutade att årets överskott, 721 251 kr, balanseras i ny räkning.
§12. Fråga om arvoden
Stämman beslutade att arvodet för styrelsen ska kvarstå vid 2,5 prisbasbelopp för 2014.
§13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till styrelseledamöter valdes på en tid av 2 år Mari Karlsson, Marie Frödén (kvarstår i
styrelsen gör Youssef Ammar och Claes-Uno Johansson).
Erik Nilsson fyllnadsval ett år för Mattias Eklöw som avgått.
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Till suppleanter valdes på en tid av 1 år Cecilia Hultqvist, Ulrica Herentz, Mirza
Cenanovic.
§14. Val av revisorer och suppleanter
Till revisor valdes Anders Öhling med Maria Bredhammar som suppleant.
§15. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja Christer Roos på omval 1 år.
Nyval 1 år av Anders Strandh och Malin Helmer.
Christer Roos är sammankallande.
§16. Behandling av inkomna föranmälda ärenden
Inga inkommande motioner
§17. Styrelsen informerar
a) Kajor.
Höghuset 209 har problem med kajor och Anticimex har åtgärdat det under
våren.
Styrelsen kommer gå vidare med frågan och åtgärder kommer att göras även på
de andra höghusen.
b) Dusch och toalett i gästrum/möteslokal.
Gästrummet och möteslokalen är skyddsrum och kan därför inte byggas om.
§18. Stämmans avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutade stämman
Vid protokollet

Mötesordförande

__________________________________
Erik Nilsson

___________________________________
Ann Lilja

Justerare

Justerare

___________________________________
Roger Bogren

____________________________________
Tomas Dalteg
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