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Protokoll förenlngsstämma 2018-11-15

§1

Föreningsstämmans öppnande
Mötet öppnades av Anders Bergqvist

§2

Val av stämmoordförande
Daphne Areskoug valdes till stämmoordförande

§3

Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare
Anders Bergqvist valdes som protokollförare

§4

Godkännande av röstlängd
Röstlängden är 16 medlemmar och godkändes av föreningsstämman

§5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Närvarorätten godkändes

§6

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§7

Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

•

Sofia Norltn och Pontus Lundvall valdes att jämte stämmoordförande justera protokollet
§8

Val av minst två rösträknare
Barbro Blom och Susanne Gunnarsson valdes till rösträknare

§9

Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelsen har skett i behörig ordning

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Backsippans Ordförande, Anders Bergqvist gick igenom styrelsens årsredovisning
§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Backsippans Ordförande, Anders Bergqvist gick igenom revisorernas berättelse
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§ 12 Beslut om fastställande av resultaträknlng och balansräknlng

Föreningsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning enligt förslag

§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

Föreningsstämman godkände styrelsens förslag på fördelning av bostadsrättsföreningens vinst
§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter
§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstlmman

Föreningsstamman beslutade om arvoden enligt bilaga 1 - "Valberedningens förslag Arvoden
BRF Backsippan för räkenskapsåret 2017 - 2018"
§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade om fem styrelseledamöter och fyra suppleanter
§ 17 Val av ledarnoter och suppleanter

Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Jacob Boström - 1 år kvar
Pia Fredriksson - 1 år kvar
Andreas Brutemark - 1 år kvar
Anders Bergqvist - Omval 2 år
Johan Jonsson - Nyval 2 år
Styrelse-suppleanter:
Marianne Ottosson - 1 år kvar
Lovisa Svantesson- - 1 år kvar
Barbro Blom - 1 år kvar
Jennie Söderlund - Omval 2 år
§ 18 Val av revisor/er och suppleant

Revisor:
Ted Berglund - Omval 1 år
Revisorssuppleant:
Margareta Johansson - Omval 1 år
§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman beslutade om två ledamöter i valberedningen
§ 20 Val av valberednings', en ledamot utses till valberedningens ordförande

Daphne Areskoug (sammankallande/ordförande) Omval 1 år
Bjarne Pettersson - Omval 1 år
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§ 21 Av styrelsen till föreningsstlmman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

som angivits i kallelsen·
Inga inkomna motioner. Efter mötets avslutande tog styrelsen upp en dialog med
föreningsstamman angående höjning av avgifter för garage och planerad renovering av fönster.
§ 22 Föreningsstämmans avslutande

Föreningsstamman avslutades av Daphne Areskoug

Sekreterare

Stämmoordförande

Justerare

.

Sofia Norltn

Förslag från valberedningen på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelseposter och övriga poster i Brf Backsippan, räkenskapsåret 2017 /2018
Att presenteras på årsmötet 2018-11-15.
Förslag från valberedningen på arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman i Brf Backsippan för räkenskapsåret 2017/2018

Fasta arvoden
uppgår till 1 prisbasbelopp (= 45500 kr för 2018) fördelat enligt följande:
Revisor (1 pers)
Valberedning (2 pers)
Styrelse-suppleanter (5 pers)
Ordinarie styrelseledamöter (4 pers)

5000 kr
1000 kr per person
1000 kr per person
33500 kr att fördela mellan ledamöterna utifrån
arbetsmängd/ansvar

-

Rörliga arvoden
uppgår till max 1 prisbasbelopp (= 45500 kr för 2018)
Sammanträdesarvode styrelsemöten
Sammanträdesarvode valberedningen
Övrig timersättning, rörligt

-

500 kr per möte
500 kr per möte

(Notering: sänkt från
tidigare 1000 kr till 500 kr)

150 kr per timme
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