Protokoll Årsmöte Bostadsrättsföreningen Irrblosset
2016-06-07 18:30-20:00

§1 Föreningsstämmans öppnande
Ingegerd hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av stämmoordförande
Stämman valde Erik Selander som mötesordförande.

§3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Ordföranden anmälde Johan Eliasson som mötessekreterare.

§4 Godkännande av röstlängd
Närvarolistan godkändes som röstlängd (Bilaga 1).

§5 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Som justerare valdes Anke Eliasson och Pernilla Persson.

§7 Val av minst två rösträknare
Som rösträknare valdes Anke Eliasson och Pernilla Persson.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman fann att mötet behörigen utlysts.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning.
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och stämman beslutade att lägga den till
handlingarna.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse gicks igenom och lades till handlingarna.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultat och balansräkning fastställdes i enighet med årsredovisningen.

§12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Stämman beslutar att disponera föreningens vinst eller förlust i enlighet med styrelsens
förslag i årsredovisningen.

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

§14 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och principer för andra
ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de
andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Följande bestämdes gällande arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar.
Fasta Arvoden
Ordförande: 13400 kr
Sekreterare: 5950 kr
Vice ordförande: 5950
Övrig ledamot: 2950 kr
Revisor: 3420 kr
Valberedning: 3900 att fördela inom gruppen

Mötesarvoden
Styrelsemöten: Enligt Umeå kommuns sammanträdesarvoden för 2016 (169 kr/timme.
Första timmen berättigar till tre timmars arvode därefter halvt timmarvode per påbörjad
halvtimme).
Arbetsgrupper: Arbetsgrupper kan ersättas för protokollförda möten i enighet med Umeå
kommuns sammanträdesarvode för 2016
Förtroendevalda som utför uppdrag på föreningens räkning och tvingas till löneavdrag
kan efter beslut i styrelsen erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Beslut togs om att inte ändra antalet. Dvs fortsatt fem ordinarie ledamöter (ordförande,
HSB-representant samt tre valda av stämman) samt två suppleanter

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Som ordförande valdes Ingegerd Wahlström för 2 år
Som ordinarie ledamot valdes Olof Eriksson för 2 år
Som Suppleant valdes Johan Eliasson för 2 år
Ett år kvar på sitt mandat som ledamot har Johan Lundström och David Öberg, samt som
suppleant Linus Ländin.

§17 Presentation av HSB-ledamot
Erik Selander presenterade sig som HSB-ledamot och berättade också om den kommande
fusionen mellan HSB Umeå och HSB Norr och konsekvenserna av detta.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleanter
Stämman beslutade att ha en revisor och en revisorssuppleant.

§19 Val av revisor och suppleant
Som revisor valdes Annelie Jonsson-Tegenfeldt
Som revisorssuppleant valdes Marinette Nyström

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens
ordförande
Till valberedning valdes Bo Öberg (ordförande), Monica Moritz samt Peter Burman

§22 Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i
HSB
Som ordinarie valdes föreningens ordförande och som suppleant valdes föreningens vice
ordförande.

§23 Val av fritidskommitté
Till framtidskommittén valdes för en tid av ett år Bo Öberg (sammankallande), Pernilla
Persson, Linda Sandblad, Johan Sjöström samt Magnus Persson.

§24 Motioner/Propositioner
1 Belysning i garage
Motionärens motion bifalldes och en timer för belysningen ska installeras.
2 Fler internettuttag där behov finns

Motionen avslogs. Stämman beslutade att bostadsrättsinnehavare får bekosta detta själva
om de vill.
3 Fågelmatning på gården
Stämman beslutade att fågelmatning helst bör undvikas på gården i enighet med
propositionen.

§25 Övriga i kallelsen anmälda ärenden
Inga anmälda ärenden fanns, men följande diskuterades och skickades med den nyvalda
styrelsen att arbeta med.
•

•
•
•

Det diskuterades om storstädning av trapphus skulle göras periodvis eller om det
var en engångshändelse när detta skedde. Funderingar fanns om vad som beslutats
vid tidigare årsmöte.
Ingångsbelysning till hiss samt övrig belysning i trapphus där flera deltagande
ansåg att för mycket lampor var på under för lång tid.
Björkar på området skulle behöva kontrolleras. Bland annat skulle döda grenar
behöva tas bort.
Närvarande nya och blivande medlemmar presenterades av vicevärden.

§26 Föreningsstämmans avslutande
Stämman avslutades av ordföranden.
Johan Eliasson, protokollförare

Erik Selander, ordförande
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