HSB 37 Stabby Gärde
Uppsala

Protokoll
Fört vid ordinarie föreningsstämma
2009-02-25

Närvarande: Christer Andersson (HSB Uppsala) Gunilla Rönnqvist, Karin
Bäckström, Lotta Palmgren, Thomas Norberg, Ulla-Britt Jansson, Valdemar Falk,
Björn Halvarsson, Lars-Göran Sjödin, Ulla Stenström, Erik Fischer, Daniel Solling,
Kurt Lundin, Rut Danielsson, Desirée Karlsson, Torbjörn Eklund, Jannes Engqvist,
Loring Sandberg (HSB-representant), Hampus Bengtsson, Bjarne Hedin, Johan
Gråsjö, Sofia Lindell och Mats Persson.
§1 Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att välja Christer Andersson (HSB) till mötesordörande
§2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare
Ordförande valde Johan Gråsjö till protokollförare
§3 Godkännande av röstlängd
Stämman beslutade att godkänna närvarolistan som röstlängd
§4 Fastställande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning som därmed blev fastställd
§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mats Persson
och Valdemar Falk
§6 Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman fann att kallelse behörigen skett
§7 Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning gicks igenom av mötesordföranden med kommentarer och
belysande förklaringar. Ett mindre fel kunde konstateras i redovisningen: Ulla
Stenström har ingått i valberedningen under året, men detta framgår inte i
redovisningen.
§8 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor, Mats Persson gick igenom revisionsberättelsen, som sedan lades
till handlingarna
§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna
§10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutade att vinsten skulle disponeras enligt styrelsens förslag
§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§12 Fråga om arvoden
Samtliga förtroendeuppdrag i föreningen är kopplade till basbeloppet och räknas
därför automatiskt upp med detta. Stämman beslutade att öka på ordförandes
telefonersättning med 200 kronor enligt förslag från valberedningen.
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Antalet ledamöter i styrelsen ökades från sex stycken till sju stycken vid förra
årsmötet i och med ett tillkännagivande från en av de dåvarande ledamöterna som
planerade en långvarigare utlandsvistelse och därmed inte skulle kunna delta i
styrelsearbetet. Eftersom vederbörande styrelseledamot i och med detta årsmöte
kommer att avgå, sågs inte denna extra styrelseledamot nödvändig längre Ett förslag
till att minska antalet ledamöter från sju till sex lades fram och förslaget bifölls av
stämman. Till styrelseledamöter valdes, enligt förslag från valberedningen, Johan
Gråsjö och Johan Bankefors och till suppleant valdes Gunilla Westermark, samtliga
på två år.
§14 Val av revisor och suppleant
Stämman beslutade att, enligt förslag från valberedningen, välja Mats Persson (omval)
till revisor och valdes Torbjörn Eklund till revisorssuppleant
§15 Val av valberedning
Stämman beslutade att välja Lars-Göran Sjödin, Eva Kanstrand och Ulla Stenström att
ingå i valberedning med Lars-Göran Sjödin som sammankallande. I samtliga fall är
det fråga om omval.
§16 Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
Stämman beslutade att välja ordförande med vice ordförande som suppleant. Vilka
dessa personer sedan blir, bestäms av hur Styrelsen väljer att konstituera sig
§17Motioner
Stämman ansåg samtliga motioner var besvarade med styrelsens svar på dessa.
Stämman lämnade åt styrelsen att se till att verkställanden genomförs enligt de svar
som givits.
§18 Avslutning
Ordförande förklarade stämman avslutad
Vid protokollet:

Justeras:

Johan Gråsjö

Christer Andersson (ordförande)

Justeras:

Mats Persson

Valdemar Falk

