
Bf Fyrbåken upa

Årsstämma den 18 april 2018 i källarlokalen på Kronobergsgatan 24

Närvarande

Marianne Stolpe-Diaz
Catharina Hal6n
Jesper Karlström
Jens Nilsson
Per Asplund
Åsa Hallbäck

Lars Thurell
Richard Nilsson
Ulf Grubbström
Gustaf Anselmsson

1. Stämman öppnades av Per Asplund.

2. Dagordningen godkändes.

3. Per Asplund valdes till ordförande för stämman,

4. Catharina Hal6n anmäldes som protokollförare.

5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Gustaf Anselmsson och Jens Nilsson.

6. Stämman fastslog att årsstämman blivit utlyst i enlighet med stadgarna.

7. Röstlängden fastställdes enligt närvarolista ovan.

8. Jesper Karlström föredrog årsredovisningen,

9. Ulf Grubbström föredrog revisorernas berättelse,

10. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Stämman godkände den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen.

12. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Stämman beslutade om ett arvode åt styrelsen och revisorerna på 15 000 kr,

14. Stämman omvalde Catharina Hal6n, Lars Thurell, Jens Nilsson och PerAsplund samt nyvalde

Jesper Karlström som ordinarie ledamöter. Till suppleanter omvaldes Åsa Hallbäck och nyvaldes

Amanda Nathorst-Wi ndahl.

15. Stämman valde Ulf Grubbström och Gustaf Anselmsson som revisorer och Per Englund som

intern revisorssupplea nt.

16, Till valberedning omvalde stämman Christina Novak och Ulla Lindborg.

17. Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna underhållsplanen.



18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

. Beslutades godkänna uppsägningen av gruppavtalet med ComHem.

. Beslutades godkänna att information från styrelsen får skickas via epost.

. Stämman godkände styrelsens förslag till ändring av stadgarna men det krävs en extra

stämma med godkännande av minst två tredjedelar av de röstande för att de nya stadgarna

ska träda i kraft.

19. Övriga frågor

. Framfördes önskemål om dörrautomatik med kodlås på dörrarna tillgården. Frågan hänsköts

tillstyrelsen.

. Marianne Stolpe-Diaz avtackades efter åtta år som ordförande.

20. Stämman avslutades.

Vid protokollet J usterps
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Catharina Hal6n Gustaf Anselmsson Jens Nilsson
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