Protokoll fört vid ordinarie stämma för BRF Västra Åkanten i Göteborg

Tid:

Tisdag 2016-05-10, kl. 18.30

Plats: Utbynäs SK:s klubblokal, Lemmingsgatan 5

§1

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Ewy Stenström.

§2

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes i enlighet med avprickning på bifogad medlemsförteckning,
27 lägenheter representerade.

§3

Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman valdes Pia Svanqvist.

§4

Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Ordföranden utsåg Ewy Stenström till sekreterare.

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§6

Val av 2 justerare tillika rösträknare
Till att justera protokollet utsågs Makram Haj Salah och Yvonne Wallberg.

§7

Frågan om kallelse till stämman behörigt skett
Stämman ansåg sig behörigt kallad.

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs av Markus Lindqvist. Meddelade samtidigt stämman att
vi gjort en extra amortering på 400 000 kr i samband med låneomsättning. Stämman
godkände årsredovisningen.

§9

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning
Balansräkningen fastställdes i enlighet med föredragningen i årsredovisningen.

§ 11

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Stämman beslutade att på styrelsens förslag avsätta 121 530 kr till yttre fond och att
192 787 kr balanseras i ny räkning.

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 13

Fråga om arvoden
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ett sammanlagt arvode på ett prisbasbelopp
(44 300 kr) plus sociala avgifter.

§ 14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ledamot valdes:

Till suppleanter valdes:

Jesper Nilsson

Susanne Eriksson

Kvarvarande styrelseledamöter

Suppleanter

Ewy Stenström

Rickard Nyström

Cecilia Stenström

Johan Sköld

Ida Ahlström
Makram Haj Salah

§ 15

Val av revisor och suppleant
Till revisor och suppleant valdes Deloitte AB

§ 16

Val av valberedning
Till valberedning utsågs:
Berndt Eriksson
Anette Örjestam

§ 17

Övriga anmälda ärenden, motioner
1 motioner och ett förslag från styrelsen har inkommit.
Motion 1. Handlar om möjligheten för en lägenhet att få disponera 2 parkeringar
motionen avslogs.
Förslag 1 Styrelsen vill tillsätta en arbetsgrupp som kan ta sig an arbetet med att
färdigställa gemensamma utrymmen. Stämman biföll detta. Till arbetsgruppen
anmälde sig: Johannes Balastos, Adis Softic, Rebecka Westlund och Mikael
Johnsson.

Ewy Stenström tog tillfället i akt att avtacka.avgående styrelseledamot Markus
Lindqvist med en present.

§ 18

Stämmans avslutande
Stämman avslutades av Pia Svanqvist.

Vid protokollet

Ewy Stenström

Justeras

Pia Svanqvist, stämmoordförande

Yvonne Wallberg

Makram Haj Salah

