Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BfHemfrid u.p.a. 21 maj 2015
§1 Öppnande av årsmötet
Margareta Petersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Margareta Petersson valdes till mötesordförande.
§3 Val av mötessekreterare
Peter Andersson utsågs till mötessekreterare.
§4 Godkännande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 röster varav 5 fullmakter.
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Sabina Andren och Annika Nielsen valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
§6 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Det fastslogs att årsmötet utlysts i behörig ordning enligt föreningens stadgar.
§7 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastslogs utan ändringar.
§8 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelser
Föreninges kassör, Emil Segerstein, redogjorde för förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2014.
Ulla Åkesson redogjorde för den revisionsberättelse som skrivits av föreningens externa revisorer,
Ernst & Young. Revisorerna tillstyrkte att årsmötet fattar beslut att disponera resultatet enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
I årsredovisningen finns ett fel på sidan l, det ska stå Bostadsförening, inte Bostadsrättsförening.

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt vinstdisposition
Årsmötet fastslog resultaträkningen och balansräkningen för 2014 samt biföll styrelsens förslag till
resultatdisposition för 2014.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 års förvaltning
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.
§11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Margareta Petersson, Inge Gullander, Emil Segerstein sitter kvar som ordinarie ledamöter i styrelsen
med resterande mandatperiod på l år enligt tidigare fyllnadsval.
Mathias Götegård och Margareta Elleby valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen på 2 år, nyval.
Peter Andersson valdes till suppleant i styrelsen med resterande mandatperiod på l år enligt fyllnadsval.
Sabina Andren valdes till suppleant i styrelsen på 2 år, omval.
Robert Ek valdes till suppleant i styrelsen på 2 år, nyval.

§12 Val av revisorer samt revisorsuppleant
Roger Appelkvist och Ulla Åkesson valdes till interna revisorer och Julia Hempel till revisorssuppleant,
samtliga på l år.
Thomas Anderlid på Ernst & Young valdes till extern revisor på l år.
§13 Yal av ledamöter till valberedningen
Ellinor Nilsson och Michel Bajnocy valdes till valberedningen, samtliga på l år.

§14 Medlemsmotioner
a. Om prissättning av "råvind", andel 88 Inge Gullander
Se nedan.
b. Om prissättning av "råvind", andel 119 Peter Rodenberg
Se nedan.
Årsmötet bestämde att prissättningen av vindarna ska ändras generellt.
På årsmötet kom efter diskussion förslaget att ge styrelsen i uppdrag att lämna förslag på prissättningen
av vind till årsmötet 2016. Årsmötet beslutade att godta förslaget, och därmed avslogs motion a och b.
Skulle det bli försäljning av vind under året krävs det en extrastämma för att fastställa priset på vind.

§15 Fråga om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning
Årsmötet beslöt att arvodet för styrelsen 2015 ska vara 75 000 kr totalt.
Årsmötet beslöt att arvodet för interna revisorer samt valberedningen 2015 ska vara 1 000 kr per person.
§16 Styrelsens propositioner till årsmötet:
a. Underhållsplan
Föreningens kassör redovisade styrelsens förslag till reviderad underhållsplan 2015-2019. I
underhållsplanen ingår underhåll av tvättstugor, renovering av avloppsstammar, målning av trapphus,
ommålning av fönster, gården, OVK, bredband/fiber.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till underhållsplan.
b. Budget och årsavgift
Föreningens kassör redovisade styrelsens förslag till reviderad budget 2015-2020.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget samt en höjning av årsavgiften med 40/0 inför 2016.

§ 17 Avslutande av årsmötet
Margareta Petersson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet.
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