Protokoll från Brf Lärargårdens ordinarie årsstämma på Stabby
Prästgård, onsdagen den 26 april 2017, kl 19'00
Toler.
Stämman förklaras öppnad av styrelsens tillförordnade ordförande John

s1

Förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden upprättas'
20 st närvarande röstberättigade samt 0 inkomna fullmakter och
biträden.

s2

s3

Till stämmans ordförande väljs Viktoria Bergström

s4

Till protokollskrivare väljs Svante Starrin

s5

Tilljusterare tillika rösträknare väljs lngegerd Fangåtrom och Elsa
Carlsson

s6

Kallelse till stämman anses ha skett i behörig ordning.

s7

Dagord ningen god kännes.

s8

Genomgång av styrelsens årsredovisning'

se

Föreningsrevisor Per Andersson föredrar revisorernas berättelse.

s10

Beslutas att fastställa balans- och resultaträkning enligt
årsredovisningen.

s11

Beslutas att ansamlad förlust tillsammans med årets vinst överförs i ny
räkning enligt förslaget i årsredovisningen'

s12

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet'

s13

Arvodena beslutas att vara: 60 OOO kr tilt styretsen (höining fran 50 000
kr/år till
til 60000) samt 450 kr/möte (höjning från 30! kr till 450 kr), 150!Förslaget
föreningsrevisorn samt l SOO:0 imr-ocn hus i vicevärdsarvode.
röster
att höii arvodet tiil styrelsen samt aruodet per möte antas med 12
för och 2 röster mot.

s14

(3st),
Beslutas om oförändrat antal styrelseledamöter (Sst), suppleanter
revisor (1st) och revisorssuppleant (1st)'

s15

Ett år kvar har Peter

g&ie, Berit Levin och Stefan Mårtensson'

Ny/omvalavtvåstyrelseledamöter1)Ulricaouline
2) John Toler

Till suppleanter väljs: 1) Lilian wickholm 2) Bernt Nyberg
3) Jacob Eriksson
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s16

Till extern revisor väljs godkänd revisor Kirsi Jansson' Till intern revisor
väljs Per Andersson och till revisorssuppleant väljs
Nanna Dåversjö.

s17

Till valberedning väljs 1) Eva Beskow (sammankallande),

2) Rakel Hellgren 3) Jennie Hansson

s18

Tillträdgårdsgruppen väljs 1) svante starrin, z) cnetan wallberg,

s1e

Motion om bilplatsernas förlängning bifalles

s20

s21

Motion om stadgeändring som möjliggör att ta ut avgift för
andrahandsuthylning bifälles. Ytterligare en stämma krävs för att
fastställa beslutet.

Stämman avslutas.
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