
Protokoll fört vid ordinarie stämma med HSBs

bostadsrättsförening Basilikan i Örebro 2017-05-02 i

Sörby kyrkans församlingslokal.

§1. Stämman öppnades av ordförande Daniel Carevid.

§2. Till ordförande utses Leif Yngström att leda förhandlingarna.

§3. Ordföranden uppdrog till Ulf Westerbacka att föra protokollet.

§4. Genom anteckning på bifogad lista upprättades förteckning över närvarande 22 st. röstberättigade
medlemmar och totalt 27 st. närvarande. Förteckningen godkändes att användas som röstlängd på
stämman.

§5. Närvarorätt fastställs av stämman.

§6. Föreliggande dagordning fastställs av stämman.

§7. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Conny Pettersson och Sture Tolgfors

§8. Till rösträknare utses Conny Pettersson och Sture Tolgfors

§9. Ordförande erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom utskick minst 2 veckor före stämman

med uppgifter om förekommande ärenden. Medlemmarna anser sig behörigt kallade.

§10. Styrelsens årsredovisning med däri antaget resultat och balansräkning för år 2016 behandlas genom att
ordförande föredrar underrubrikerna och efter det lämnar ordet fritt. Stämman beslutade att med ett
godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11. Revisor Gunnilla Hammarland föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och
räkenskaperna för år 2016. Hon förklarar att revisionen är uppdelad i två delar; en del är att granska
styrelsens arbete i allmänhet och en del är att granska ekonomi och årsredovisningen. Stämman beslutar
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§12. Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen.

§13. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag angiven i förvaltningsberättelsen att godkänna disposition av
årets resultat -52 312 kr enligt den fastställda balansräkningen, ansamlad förlust godkänns av stämman till
-628 625 kr. Ordförande informerar om att föreningens ekonomi är stabil med god likviditet, bra
kassaflöde och avsättning till underhållsfonden inom de ekonomiska ramarna.

§14. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.



§15. Valberedningen har gått på HSBs förslag till arvoden för 2017. Stämman beslutar att följande arvoden ska
gälla:

Ordförande 20 355 kr i årsarvode

Sekreterare 11 631 kr årsarvode

Ledamot 5 815 kr årsarvode

Revisor 5 815 kr i årsarvode

Ordförande och ledamot i Valberedningen 1000 kr var i årsarvode, 2000 kr totalt

Arvode till medlemmar på uppdrag av styrelsen 150: - per tim.

§16. Stämman väljer att välja sex ledamöter (ordförande plus 5 st. ledamöter) plus HSB-ledamoten.

§17. Valberedning läste upp förslag till styrelse, ordförande Ulf Westerbacka väljs på 1 år. Hans Fohlström väljs
som ledamot för 2 år. Övriga i styrelsen som har ett år kvar är:

Andreas Persson

Sara Cruse

Annika Morfeldt

Andreas Andersson

Styrelsen godkänns av stämman.

§18. HSB-ledamoten Lars Ramstierna presenterar sig och berättar att han även är ledamot i andra
bostadsrättsföreningar. Han har samma roll i styrelsen som de andra ledamöterna. Han är sakkunnig, kan
sprida information från andra bostadsrättsföreningar, har stor erfarenhet och han ska se till
bostadsrättsföreningens bästa.

§19. Stämman beslutar att ha en revisor samt en suppleant.

§20. Stämman väljer Gunilla Hammarland till revisor och Conny Gustafsson som suppleant för tiden intill dess
ordinarie stämma år 2018 hållits

§21. Stämman beslutar att välja två ledamöter till valberedningen.

§22. Till valberedning för 2018 års föreningsstämma väljer stämman Maud Karlsson och Eli Schill. Maud
Karlsson till ordförande.

§23. Ordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt till 1 fullmäktigeombud till HSB Mälardalens
föreningsstämma 2018. Stämman beslutar att styrelsen får utse vem i styrelsen som ska bli
fullmäktigeombud.

§24. En motion har inkommit, styrelsen svar på motionen godkänns.

§25. Avgående ordförande önskar den nya styrelsen lycka till med styrelsearbetet.

§26. Stämman avtackar mötets ordförande Leif Yngström samt avgående ordförande Daniel Carevid med var
sin blombukett. Därefter avslutar ordföranden årets stämma och tackar de närvarande för visat intresse.
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