
Protokoll vid ordinarie stämma Brf. Dromedaren.

201.6.05.02

§r

Öppnandet Stämman öppnades av Ola Östlund

§z

Val av stämmo- Till ordforande utsågs Ola Östlund att leda förhandlingarna.

ordförande.

§g

Anmälan om Ordförande utsåg Jahn Ed att föra protokoll

Protokollförare

§+

Närvarande med- lnnan stämman öppnades har en förteckning över närvarande

lemmar och röst- medlemmar. Totalt 25 st.

längd (bilaga) Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd-

§s

Fastställande Styrelsens förslag till dagordning fastställdes av stämman

av dagordning

§s

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Anna-Lena

justerare Emilsson och Elisabeth Goode
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§z

Kallelse Kallelsen till stämman har skett genom anslag tre veckor

före samt utskick av årsberättelsen. Stämman förklarades

vara behörig ordning kallad.

§8

Styrelsens Ordförande föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

\- Årsredovisning resultat och balansräkning för är 201,5 och lämnar ordet fritt

efter varje underrubrik. Stämman beslutade att godkänna

förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§g

Revisions- Håkan Andersson föredrar revisorernas berättelse över

berättelse granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för är 2015

Stämman beslutar att godkänna och lägga till handlingarna.

§10

\v Resultat och Stämman fastställde årsredovisningen och ingående resultat

balansräkning och balansräkning.

§11

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltnings-

disposition berättelsen.

§12

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015 är.



§13

Arvoden Valberedningen föreslår tidigare fasta beloppet utgår och

att ett fast totalbelopp tilldelas styrelsen. Beloppet fordelas

av styrelsen.

Valberedningen förslår 1.2 x prisbasbeloppet (44300 sek)

vilket innebär en summa av 53160 kr.

Arvodet per styrelsemöte höjs från 360 kr till 400 kr.

Valberedning omfattas också av detta vid protokollförda

möten.

Revisor fcireningsvald, ofcirändrat arvode 4000 kr.

Övrig tid ( arbeten/tjänster utförda åt föreningen) 150 krltim

§M

Val av Iedamöter Omva! Berit Humla 2är, Ulf österberg 2 år.

Nyval Per Eismar 2år ersätter Torbjörn Hennigsson.

§1s

Val av revisor Omval av Håkan Andersson 1år.

§16

Val av val- Valberedningen valdes om i sin helhet Eddie Johansson

beredning Anders Burman och Torbjörn Goude som ordförande.

§17

Val till full- Till att representera på HSB Södra Norrland valdes

Mäktige Ola Östlund och Per Eismar.
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§18

Valfritidskommitt6 Mainy Bodell och Elisabeth Goude fortsätter.

§1s

Nya stadgar

§20

Avslutning

Ordförande gick genom anpassningar som styrelsen

gjort, varefter stämman enhälligt tog beslut om de

nya stadgarna.

Nästa stämma hålls 23 maj kl. 19.00 då de nya

stadgarna kan antas vid ett andra beslut.

Ordförande tackar för visat intresse och avtackade

Torbjörn Henningsson.
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FÖRTEcKNING Öven ruÄRvnnRNDE MEDLEMMAR pÅ ÅnssrÄuunru rÖn
BRF Dromedaren i Söderhamn, 2016-05-02

Endast en, om det finns flera ur sarnma hushåll, kan utöva rösträtt.
Notera om fullmakt uppvisas eller orn någon medlem biträds av ombud vid stämrnan.

Röstberättigade medlemmar:
Namn och Iägenhetsnummer

Ovriga deltagare:
Namn


