
Protokoll ftirt vid ordinarie årsstZimma ftr HSBs

Dromedaren i Söderhamn 2019-05 -07

Lokal: Samlingslokalen Abraham Bäckgatan 13

bostadsrättsft)rening

D

PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

§ 1.

Öppnande

§2.
Val av stämmo-

ordftirande

§3.
Anmälan av

protokollftirare

§4.
Niirvarande med-

lemmar och röst-

lzingd (bilaga)

samt fråga om

närvarorätt

§5.
Fastställande av

dagordning

§6.
Protokoll-
justerare

§7.
Röstriiknare

§8.
Kallelse

§e.
Styrelsens

årsredovisning

Stämman öppnas av Piir Eismar.

Till ordftrande utses Stig Dammbro att leda kvällens förhandlingar.

Det antecknas att ståimmoordförande uppdragit till Ola Östlund att

ft)ra protokollet.

Innan stiimmans öppnande har en forteckning över 24 niirvarande medlemmar

upprättats.

Förteckningen godktinns att gälla som röstliingd ftir stämman.

Stiimman beslutar även att ge samtliga närvarande niirvarorätt vid forenings-

stämman.

Styrelsens ft)rslag till dagordning fastställs av stämman.

Att jåimte ordfcirande justera protokollet utses Eyvind Jonsson och Daniel

Steen.

Att fungera som rösträknare utses Eyvind Jonsson och Daniel Steen.

Kallelse till ståimman har skett genom anslag i trappuppgångama,

foreningens hemsida samt i arsberättelsen.

Stiimman ftirklaras varai behörig ordning kallad.

Ordft)rande foredrar styrelsens ft)rvaltningsberättelse samt resultat- och

balansräkning för är 2018 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik.



Stiimman beslutar att med godkännande lägga ftirvaltningsberättelsen till
handlingarna.

§ 10.

Revisions- Ordfiirande ftiredrar revisorernas berättelse över granskningen av

berättelse ftirvaltningen och räkenskaperna ft)r ar 2018.

(bilaga) Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.

§ 11.

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

balansriikning balansråikningen.

§ 12.

Resultat- Stiimman beslutar att årets resultat disponeras enligt styrelsens ftirslag

disposition i forvaltningsberättelsen.

§ 13.

Ansvarsfrihet Ståimman beviljar styrelsen ansvarsfrihet ft)r 2018 års ftlrvaltning.

§ 14.

Arvoden Valberedningens ordft)rande ftiredrar valberedningens ft)rslag till arvoden

(bilaga) ftir verksamhetsåret 201912020.

Ståimman beslutar om arvoden enligt valberedningens fiirslag.

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

§ 16.

Val av ledamöter Följande ledamöter är i tur att avgå vid f<ireningsstiimman:

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

Valberedningen fiireslår omval av Eyvind Jonsson och Daniel Steen samt

nyval av Elisabet Goode ftir en tid av två ar.

Stämman beslutar enligt valberedningens fiirslag.

§ 17.

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

§ 18.

Antal revisorer Stämman beslutar ha en ftireningsvald revisor.

§ le.
Val av revisor Stiimman väljer på ftrslag av valberedningen Anders Burman till

revisor ftjr en tid av ett år. Övrig revisor utses av BoRevision AB.



§ 20.

Antal ledamöter

i valberedningen

§ 21.

Val av val-

beredning,

ordftirande

(bilaga)

§ 22.

Val av

fullmäktige

§ 23.

Övriga

foranmä1da

ärenden

§ 24.

Avslutning

Ståimman beslutar att valberedningen ska besä av tre ledamöter.

Till valberedning inlor nästa års ftireningsstämma väljer sttimman

omval av Eddie Johansson och Torbjöm Goode samt nyval av Arne

Pettersson. Till ordftrande i valberedningen väljs Torbjörn Goode.

Ståimman beslutar att uppdra åt styrelsen att utse fullmåiktige till
HSB SödraNorrlands stämma ftiljande ar.

lnga åirenden finns anmälda.

Ordftirande tackar de närvarande ftir visat intresse och avslutar årets stämma.

Ola Östlund Stig Dammbro

Daniel SteenEyvind Jonsson



FÖRTEcKNING Öven ruÄnvnRnNDE MEDLEMMAR PÅ ÅNSSTÄMMAN TÖN ERT

i-

Endast en, om det {inns flera ur salnma hushåll, kan utöva rösträtt.

Notera om fullmakt uppvisas eller om någon medlem biträils av ombud vid stämman'

Namn och lägenhetsnummer

Ovriga deltagare:
Namn .l5/if 4mndQ

J4o/

Namn



NqVsrA x,,r.r.\ )§t\-§B -§\ .

Som föreningsvald revisor HSB Dromedaren harjag tagit del av styrelsens protokoll och

övriga handlingar under det gångna året.

Jag hänvisar till årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Mitt mål och ansvar är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen

har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en

rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Söderhamn 2019 03 1B

Anders Burman



VALBBREDNINGEN - BRF DROMEDAREN

Valberedninqens förslao vid föreningsstämman den 7 mai 2019

Arvoden :

Valberedningen föreslår att det fasta totalbelopp som beslöts vid stämman 2018
räknas upp vilket skulle för verksamhetsåret 201912020 innebära ett belopp av
(1 .2 x 46500 ) 55800 kr. Beloppet fördelas av styrelsen enligt principen ju mer arbete
som nedlagts av respektive styrelsemedlem ju större ersättning utgår.

Valberedningen förbehåller sig rätten att infor 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) 200 kr

Val till stvrelse:

Nyval Elisabet Goode 2 år

Omval Daniel Steen 2 år

Omval Eyvind Jonsson 2 år

Föreningsvald revisor

Omval Anders Burman 1 år

Valberedningen har under tiden fram till föreningsstämman haft ett antal möten där
följande avhandlats:

o Samtal och frågor till avgående ledamöter ur styrelsen
. Genomgång och besök hos tänkbara blivande ledamöter
o Slutgiltig utvärdering och forslag till föreningsstämman

Valberedningen Brf. Dromedaren den 10 april 2019

Daniel Andersson Torbjörn Goode

Ordf.

Eddie Johansson



VALBEREDNINGEN . BRF DROMEDAREN

Nyval Ame Pettersson (efter avg. Daniel Andersson)

Omval Torbjörn Goode

Omval Eddie Johansson


