
Protokoll ftrt vid ordinarie årsstiimma ftir HSBs bostadsrättsft)rening

Dromedaren i Söderhamn 2018-05-08

Lokal: Samlingslokalen Abraham Bäckgatan 13 D
ttS.E - där m§ilighstornn bor

PROTOKOLL FOR ORMIruÅMIHÅNS 
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§ 1.

Öpprande Stämman öppnas av Pär Eismar.

§2.
Val av ståimmo- Till ordförande utses Stig Dammbro att leda kvällens ftirhandlingar.

ordftirande

§ 3.

Anmälan av

protokollforare

§4.
Närvarande med-

lemmar och röst-

längd (bilaga)

§ 5.

Fastställande av

dagordning

§6.
Protokoll-
justerare

§ 7.

Rösträknare

§8.
Kallelse

§9.
Styrelsens

årsredovisning

Det antecknas att stämmoordforande uppdragit till Ola Ostlund att

fora protokollet.

Innan stiimmans öppnande har en ftirteckning över 29 nälrvarande medlemmar

upprättats.

Förteckningen godktinns att gälla som röstlängd ftir ståimman.

Styrelsens forslag till dagordning fastställs av stämman.

Att jåimte ordftirande justera protokollet utses Påir Eismar och Anders

Burman.

Att fungera som rösträknare utses Pär Eismar och Anders Burman.

Kallelse till stämmanhar skett genom anslag i trappuppgångarna,

hemsidan samt i årsberättelsen.

Stämman forklaras yara i behörig ordning kallad. 't:

Ordftirande ft)redrar styrelsens ftirvaltningsberättelse samt resultat-

och balansriikning ftjr år 2017 ochliimnar ordet fritt efter varje undemrbrik.

Ståimman beslutar att med godkiinnande lägga fiirvaltningsberättelsen till
handlingarna.



§ 10.

Revisions- Håkan Andersson ftiredrar revisorernas berättelse över granskningen av

berättelse fiirvaltningen och riikenskapema ft)r fu 2017.

Ståimman beslutar att med godktinnande lägga revisionsberättelsen till
handlingama.

§ 11.

Resultat- och Stiimman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och

balansriikning balansriikningen.

§ 12.

Resultat- Stiimman beslutar att årets resultat disponeras enligt styrelsens fiirslag

disposition i ftirvaltningsberättelsen.

§ 13.

Ansvarsfrihet Ståimman beviljar styrelsen ansvarsfrihet ftir 2017 års ftirvaltning.

§ 14.

Arvoden Valberedningens ordförande ftiredrar valberedningens ftirslag till arvoden

(bilaga) ft)r verksamhetsåret 201812019.

Ståimman beslutar om arvoden enligt valberedningens ftirslag.

§ ls.
Antal ledamöter Stiimman beslutar att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter.

§ 16.

Val av ledamöter Följande ledamöter är i tur attavgävid ftjreningsstiimman:

(bilaga) Berit Humla, Påir Eismar och Ulf Österberg.

Valberedningen ftireslår omval av Pär Eismar samt nyval av Elisabet

Goude och Bengt-Olof Hedman.

Hakan Andersson föreslår även omval av Berit Humla och Ulf Österberg.

Stiimman beslutar enhälligt att omvälja Piir Eismar till styrelseledarnot ftr
en tid av tväår.
Sluten votering begiirs ftjr valet av övriga två ledamöter.

Sttimman beslutar, efter riiknade röster, att omvälja Berit Humlamed 12

röster mot Elisabet Goudes 10 röster samt nyvälja Bengt-Olof Hedman

med 13 röster mot UlfÖsterbergs 9 röster, till styrelseledamöter ftir en

tid av två ar. 'l

§ 17.

Presentation av HSB Södra Norrland har utsett Mattias Andersson som ledamot i Brf
HSBJedamot Dromedarens styrelse.



§ 18.

Antal revisorer

§ 19.

Val av revisor

§ 20.

Antal ledamöter

i valberedningen

§ 21.

Val av val-

beredning,

ordforande

§ 22.

Val av

fullmäktige

§ 23.

Stadgebyte

§ 24.

Övriga

foranmälda

ärenden

§ 25.

Avslutning

Stämman beslutar ha två revisorer.

Stämman väljer på förslag av valberedningen Anders Burman till
revisor för en tid av ett år. Ovrig revisor utses av BoRevision AB.

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Till valberedning infiir nästa års ftireningsståimma väljer stiimman

omval av Eddie Johansson och Torbjörn Goode samt nyval av Daniel

Andersson. Till ordftirande i valberedningen väljs Torbjörn Goode.

Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse fullmäktige till
HSB Södra Norrlands stämma foljande år.

Förslag till nya stadgar har presenterats i årsberättelsen.

Stämman beslutar enhälligt, som ett andra beslut , att anta nya

norrnalstadgar 20ll ver. 5.

Inga ärenden finns anmälda.

Ordftirande tackar de närvarande ftlr visat intresse och avslutar årets sttimma.

Mötesordforande

Ola Ostlund

Vid protok llet:

Pär Eismar Anders Burman



FÖRTEcKNING Övrn ruÄn RANDE MEDLEMMAR " ÅRS 
..IUrUNru 

rÖN

BRF DROMEDAREN i SÖOennAMN 2018.05.08

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

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

Röstherättigade medlemmar:
Namn oeh lägenhetsnummer Namn och lägenhetsnummer

deltagares
Namn



FöRTEcKNTNc öven ruÄn NDE MEDLEMMAR pÅ Åns urunru rön
BRF DRo EDAREN i söoennn N 2018-0b-08

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

Notera om fullmakt uppvisas eller om någon medlem biträils av ombud vid stärrman.

Namn och lägenhetsnummer

fq

Övri ga deltagares
Namn Namn



VALBEREDNII{GEI{ . BRF DROMEDAREN
HS8 -

Arvoden :

Valberedningen föreslår att det fasta totalbelopp som beslöts vid stämman 2016
räknas upp vilket skulle för verksamhetsåret 201812019 innebära ett belopp av
(1.2 x45500 ) 54600 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 krltimme (arbeten/tjänster utförda åt föreningen) 200 kr

Val till styrelse:

Omval Per Eismar 2 är

Nyval Elisabet Goode 2är

Nyval Bengt-Olof Hedman 2är

Föreningsvald revisor

NyvalAnders Burman 1 är

I samband med att Anders Burman träder in som föreningsvald revisor
under kommande verksamhetsår så ser valberedningen gärna förslag
på ersättare för honom, att presenteras vid föreningsstämman.
Väl mött !

den 10 april 2018Valbetedningen

Anders Burman

Ordf.


