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Protokoll fört vid ordinarie
föreningsstämma för HSB Brf 78 Sävja i
Uppsala den 7 maj 2008

Mötets öppnande

§1
Ordföranden Tore Stenström hälsade de närvarande välkomna och
förklarade mötet öppnat.

Närvarande

§2
Enligt närvarolista upprättad under mötet deltog totalt 30 personer varav
30 röstberättigade (inga lägenheter representerades av fler än en person
och inga fullmakter har inlämnats). Stämman beslöt att godkänna
bifogade förteckningar som röstlängd.

Val av ordförande

§3
Till ordförande för stämman valdes Tommy Olsson

Anmälan av
protokollskrivare

§4
Som protokollskrivare anmäldes Kent Ohlsson

Val av justeringsmän

§5
Att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare utsågs
Margareta Gatu och Gunnar Glimmerud

Behörig kallelse

§6
Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i enighet med
föreningens stadgar.

Godkännande av
dagordning

§7
Stämman beslutade att godkänna dagordningen efter följande ändringar:
Punkt 11 och 12 byter plats, Punkt 19 och 20 byter plats samt punkt 13
ska utgå nästa år.

Årsredovisning

§8
Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt
tilläggsupplysningar redovisades av stämmans ordförande Tommy
Olsson.
Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

Signeras: Sekr.

Ordf.

Just. Man

Just. Man
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Revisionsberättelse

§9
Föreningens revisor Nils Gräns redogjorde för revisionsberättelsen. Han
meddelade att revisorerna anser att allt är väl skött.
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Fastställande av balansoch resultaträkning

§10
Ordföranden gick igenom resultat- och balansräkning punkt för punkt.
Stämman beslöt att fastställa balans- och resultaträkningen i enlighet
med den gjorda redovisningen.

Beslut med anledning
av föreningens vinst
eller förlust

§11
Stämman godkände årets balans- och resultaträkning.

Ansvarsfrihet

§12
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007-0101 – 2007-12-31

Styrelsens behörighet
som beslutande organ
ang. yttre rep.fond

§13
Utgår

Arvoden

§14
Stämman beslutade om oförändrade arvoden, vilket innebär att
arvodena ska baseras på ett prisbasbelopp x 2.3 som fördelas inom
styrelsen.

Val av
styrelseledamöter och
suppleanter

§15
I tur att avgå är ordinarie ledarmöter Tore Stenström, Anders Drevin, Stig
Hallberg samt suppleant Stefan Larsson. Jonas Jalmsell har slutat som
ordinarie ledamot tidigare i år.
Kvar i styrelsen ytterligare ett år är ordinarie ledamöterna Kerstin
Bäckmark, Ann-Louise Kullberg och Kenth Ohlsson samt suppleant Günter
Zollner
Stämman beslöt efter omröstningar att som ordinarie ledamöter välja:
Tore Stenström
Anders Drevin
Stig Hallberg
Ulf Broberg
Och som suppleant:
Stefan Larsson

Val av revisor och
revisorsuppleant

Signeras: Sekr.

2år, omval
2år, omval
2år, omval
1år, fyllnadsval
2 år, omval

§16
Stämman beslöt att anta Nils Gräns till ordinarie revisor samt Elisabeth
Gräns som revisorssuppleant.

Ordf.

Just. Man

Just. Man
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Val av valberedning

§17
Stämman beslöt
att anta Silvie Jalmsell, Gunnar Glimmerud samt Silvia Orha till
valberedningen och
att valberedningen får dela på arvodet 2 500kr

Val av fullmäktige med
suppleanter och övriga
representanter i HSB

§18
Stämman beslöt att överlåta till styrelsen att inom sig utse ordinarie
fullmäktige och suppleanter till HSB Uppsala

Mötets avslutande

§19

Vid protokollet:

Justeras:

Anders Drevin
Sekreterare

Tommy Ohlsson
Stämmoordförande

Justeras

Justeras

Margareta Gatu

Gunnar Glimmerud
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