
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB

Bostadsrättsförening Vindrosen, måndagen den 2 december 2013

i Limhamns Folkets Hus.

Stämmans öppnande.

Ordförande Christian Hansen inledde stämman och hälsade medlemmarna 

välkomna.

§ 1 Val av ordförande för stämman.

Styrelsens förslag: Bo Westerlund Hsb:s representant

§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare:

Christel Nielsen

Stämman beslutade enligt mötesordförandes förslag.

§ 3 Godkännande av röstlängd.

Närvarande var 47  boende

36 röstberättigade medlemmar registrerades och 1  fullmakt lämnades 

sammanlagt 37 röstberättigade.

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

§ 4 Fastställande av dagordningen.

Stämman beslutade att fastställa utsänd dagordning.

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet och tillika

fungera som rösträknare.

Förslag:  Rolf Andersson och Bengt Houltzèn

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman beslutade att kallelsen skett enligt stadgarna.

§ 7 Styrelsens årsredovisning.

Inga synpunkter framkom

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till

handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse.

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till 

till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen 

i årsredovisningen och lägga dessa till handlingen.
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§ 10 Beslut i anledning av föreningens överskott enligt den fastställda

balansräkningen.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 

verksamhetsåret.

§ 12 Fråga om arvode.

Förslag från valberedningen: 

Oförändrat arvode: bb  för 2014 = 44 400:-

Styrelsen 3,6 bb =  159 840

Revisorerna 0,6 bb = 26 640:-

Valberedningen: 0,4 bb = 17 760:-

Stämman beslutade att styrelseledamöter, som förlorar

arbetsinkomst för att man måste representera föreningen på arbetstid,

ersätts för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt praxis.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag ordinarie ledamöter för 2 år:

Christian Hansen                  ordinarie ledamot

Christel Nielsen                     ordinarie ledamot

Susanne Björkenheim         ordinarie ledamot

Valberedningens förslag suppleanter för 2 år: 

Bengt Carlsson                       suppleant

Sonya Nershill                        suppleant

Valberedningens förslag  suppleant för 1 år:

Uffe Nielsen                            suppleant

Stämman beslutade enligt förslag.

§ 14 Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleant på ett år.

Sten Dahlvid                           ordinarie

Jan-Erik Nilsson                     ordinarie

Lennart Nielsen                     suppleant

Valberedningens förslag att fördela revisorernas arvode med 40% vardera till 

ordinarie och 20% till suppleanten.

Stämman beslutade enligt föslag.

§ 15 Val av valberedning.

Stämman beslutade att välja valberedning på 1 år.
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Anton Flink, lgh 612, sammankallande

Annika Kraft, lgh 615, 

Ronny Jönsson, lgh 301.

§ 16 Val av fulllmäktige med suppleanter i HSB Malmö.

Stämman beslutade att uppdraga åt styrelsen att inom sig utse representant

till HSB: fullmäktige.

§ 17 Motioner.

Inga motioner inlämnade.

§ 18 Avslutning.

Därefter tackade mötesordförande, Bo Westerlund,  medlemmarna och

förklarade stämman avslutad.

Föreningens ordförande tackade mötets ordförande och samtliga

närvarande för visat intresse och överlämnade gåva till mötets ordförande,

Bo Westerlund, avgående revisor Britta Olsen och vicevärd Ann-Marie Jönsson.

§ 19 Övriga frågor

Inga övriga frågor framkom.

Limhamn 2013-12-02

Sekreterare                                                                      Mötesordförande

______________________________                          ______________________________________

Christel Nielsen                                                               Bo Westerlund

Justerare                                                                            Justerare

______________________________                             ______________________________________

Rolf Andersson                                                                Bengt Houltzèn
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