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Protokoll lort vid ordinarie årsståimma ftir HSBs bostadsrättsftirening

Dromedaren i Söderhamn 2017-05-04

Lokal: Samlingslokalen Abraham Bäckgatan 13 D

PROTOKOLL FÖR ORDINAilE ÅRSSTÄMMA

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Berit Humla.

§2.
Val av stiimmo- Till ordftlrande utses Stig Dammbro att leda kvällens fiirhandlingar.

ordfiirande

§3.
Anmälan av Det antecknas att ståimmoordfiirande uppdragit till Ola Östlund att

protokollftirare ftira protokollet.

§4.
Niparande med- Innan stiimmans öppnande har en ftirteckning över niirvarande medlemmar,

lemmar och röst- 24 st, upprättats.

ftingd (bilaga) Förteckningen godkiinnes att gälla som röstlängd ftr stiimman.

§5.
Fastställande av Styrelsens ftirslag till dagordning fastställs av stiimman.

dagordning

§6.
Protokoll- Att j?imte ordftirande justera protokollet utses Piir Eismar och Daniel

justerare Steen.

§7.
Röstriiknare Att fungera som röstråiknare utses Påir Eismar och Daniel Steen.

§8.
Kallelse Kallelse till stiimman har skett genom anslag i trappuppgängarna,

hemsidan samt i årsberättelsen.

Stiimman fiirklaras varai behörig ordning kallad.

§e.
Styrelsens Ordft)rande foredrar styrelsens ftirvaltningsberättelse samt resultat-

arsredovisning och balansriikning ftir år 2016 och lämnar ordet fritt efter varje undemrbrik.

Sttimman beslutar att med godkännande lägga ft)rvaltningsberättelsen till
handlingarna.



§ 10.

Revisions- Hakan Andersson ft)redrar revisoremas berättelse över granskningen av

berättelse ftrvaltningen och r2ikenskapema ftir äLr 2016.

Stiimman beslutar att med godkiinnande lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

§ 11.

Resultat- och Stämman fastställer den i arsredovisningen ingående resultat- och

balansriikning balansriikningen.

§ 12.

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens ft)rslag i fiirvaltningsberättelsen.

disposition

§ 13.

Ansvarsfrihet Stzimman beviljar styrelsen ansvarsfrihet fi)r 2016 åns ftirvaltning.

§ 14.

Arvoden Ordforande ftiredrar valberedningens förslag till arvoden ft)r verksam-

(bilaga) hetsåret 201712018.

Sttimman beslutar om arvoden enligt valberednings ftrslag.

§ 15.

Antal ledamöter Ståimman beslutar att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

§ 16.

Val av ledamöter Följande ledamöter är i tur att avgä vid fiireningsstiimman:

(bilaga) Eyvind Jonsson, Daniel Steen och Ola Östlund.

Stämman beslutar på ftirslag av valberedningen att omvälja Eyvind

Jonsson, Daniel Steen och Ola Östlund till styrelseledamöter ftir en

tid av två år.

§ 17.

Presentation av HSB Södra Norrland har utsett Jahn Edh som ledamot.

HSB-ledamot

§ 18.

Antal revisorer Stlimman beslutar ha två revisorer'

§ 1e.

Val av revisor Stiimman väljer på ftirslag av valberedningen Håkan Andersson till
revisor ftir en tid av ett år. Övrig revisor utses av BoRevision AB.



§ 20.

Antal ledamöter

i valberedningen

§ 21.

Val av val-

beredning,

ordftirande

§ 22.

Val av

tullmåiktige

§ 23.

Stadgebyte

§ 24.

Övriga

ftranmälda

åirenden

§ 2s.

Avslutning

ståimman beslutar att valberedningen ska bestå av tte ledamöter.

Till valberedning inftir nästa års ftireningsståirnma våiljer stiimman

Anders Burman, Eddie Johansson och Torbjörn Goode.

Till ordftirande i valberedningen väljs Torbjörn Goode.

stzimman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse fullmiiktige till
HSB SödraNorrlands stiimma ftiljande ar.

Förslag till nya stadgar har presenterats i arsberättelsen.

Ståimman beslutar enhälligt, som ett lorsta beslut, atl arianya

normalstadgar 2011 ver. 5.

lnga iirenden finns anmälda.

Ordfiirande tackar de nåirvarande ftlr visat intresse och avslutar årets ståimma'

t-

Ola Östlund

Daniel Steen



@
HSB-därmöjligheterna bs

VALBEREDNINGEN . BRF DROMEDAREN

Valberedninoens förslag vid föreninqsstämman den 4 mai 2017

Arvoden :

Valberedningen föreslår att det fasta totalbelopp som beslöts vid stämman 2016
räknas upp vilket skulle för verksamhetsåret 201712018 innebära ett belopp av
( 1 .2 x 44800 ) 53760 kr. Beloppet fördelas av styrelsen enligt principen ju mer

arbete som nedlagts av respektive styrelsemedlem ju större ersättning utgår.

Valberedningen förbehåller sig rätten att inför nästkommande stämma få ta del av

hur totalbeloppet har används under året.

Det arvode 400 kr som utgår vid styrelsemöten föreslås vara ofÖrändrat.

Valberedningen bör även omfattas av detta arvode vid protokollförda möten under

året.

Revisor - föreningsvald, oförändrat arvode om 4000 kr föreslås

övrig tid kr/timme (arbeten/tjänster utförda åt föreningen) 150 kr

Val till stvrelse:

Omval Ola Östlund 2 är

Omval Eyvind Jonsson 2 år

Omval Daniel Steen 2 år

Föreningsvald revisor

Omval Håkan Andersson 1 är

Valberedningen Brf.

Anders Burman

Dromedaren den 10 aPril 2017
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FöRTEcKNtNc öven uÄnvnnRNDE MEDLEMMAR pÅ ÅnSSrÄuunru rÖn

BRF Dromedaren i Söderhamn 2017-05-04

Endast en, om det finns flera ur sarruna hushåll, kan utöva rösträtt.

Notera om fullmakt uppvisas eller om någon medlem biträds av ombud vid stämrnan.

lemrnar:
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Namn


