
Välkommen till föreningsstämma i Bf. Hemfrid u.p.a  

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i BfHemfrid u.p.a. 24 maj 2016 

Dagordning 

 
§1 Öppnande av årsmötet 
 
Margareta Petersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2 Val av mötesordförande 
 
Margareta Petersson valdes till mötesordförande. 
 
§3 Val av mötessekreterare 
 
Peter Andersson valdes till mötessekreterare. 
 
§4  Godkännande av röstlängd 
 
Röstlängden fastställdes till 22 röster varav 2 fullmakter. 
 
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Ulla Åkesson och Roger Appelqvist 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 
 
Föreningens kassör redogjorde för förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 2015. 
Internrevisorn Ulla Åkesson redogjorde för revisionsberättelsen. 
 
§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
 vinstdisposition 
 
Årsmötet fastslog resultaträkningen och balansräkningen för 2015 samt biföll styrelsens 
förslag till resultatdisposition för 2015. 
 
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning 
 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
  
§11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Margaretha Elleby sitter kvar som ordinarie ledamot i styrelsen med resterande mandatperiod 
på 1 år enligt tidigare fyllnadsval. 



Ordinarie ledamot Mathias Götegård avgår med resterande mandatperiod på 1 år. Anna 
Axelsson valdes som ordinarie ledamot som fyllnadsval på 1 år. 
Margareta Petersson och Inge Gullander valdes till ordinarie ledamöter i styrelsen på 2 år, 
omval. 
Marcus Schultz valdes till ordinarie ledamot i styrelsen på 2 år, nyval. 
Sabina Andren, Robert Ek sitter kvar som suppleanter med resterande mandatperiod på 1 år 
enligt tidigare fyllnadsval. 
Peter Andersson valdes till suppleant i styrelsen på 2 år, omval. 
 
§12 Val av revisorer samt revisorsuppleant 
 
Roger Appelkvist och Ulla Åkesson valdes till interna revisorer och Emma Kritzberg till 
revisorssuppleant, samtliga på l år. 
 
§13 Val av ledamöter till valberedningen 
 
Sara Mortazavi och Mina Ezzedin valdes till valberedningen, samtliga på 1 år. 
 
§14 Val av extern revisor  
 a. Förslag att låta Ernst & Young AB utför revision av föreningens förvaltning. 
 
Thomas Anderlid valdes till extern revisor på 1 år. 
Årsmötet godkänner förslaget. 
 
§15 Medlemsmotioner (inga motioner inlämnade) 
  
§16 Fråga om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning 

a. Förslag oförändrade arvoden mot 2015. 
    Styrelsen totalt 75 000: - 
    Interna revisorer och ledamot i valberedning 1 000:- per person  

 
Årsmötet beslöt att arvodet för styrelsen 2016 ska vara 75 000 kr totalt. 
Årsmötet beslöt att arvodet för interna revisorer samt valberedningen 2016 ska vara 1 000 kr 
per person. 
 
§17 Styrelsens propositioner till årsmötet: 

a. Underhållsplan 
Bilaga 1 

 
Mathias Götegård redovisade styrelsens förslag till reviderad underhållsplan 2016-2020 samt 
informerade om att även en långsiktig underhållsplan är under arbete. I underhållsplanen ingår 
underhåll av tvättstugor, renovering av avloppsstammar, målning av trapphus, ommålning av 
fönster, gården, OVK. 
 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till underhållsplan. 
 

b. Budget och årsavgift    
Bilaga 2 
 

Föreningens kassör redovisade styrelsens förslag till reviderad budget 2016-2020. 
 
Vid frågor rörande räntekostnader informerade kassören om att SBC har fått i uppdrag att 
upphandla fördelaktiga räntor för nuvarande tremånaders lån. 
 



Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget samt en höjning av årsavgiften med 4% inför 
2017. 

 

c. Fastställande av förslag för beräkning av pris för råvind 
 vid försäljning till medlemmar  
Bilaga 3 

 
Inge Gullander redovisade styrelsens förslag för beräkning av pris för råvind. 
 
Årsmötet avslog styrelsens förslag. 
 
§18 Lägenhetsbesiktning 
 Information om besiktning av våtutrymmen i lägenheterna. 
 Bilaga 4 
 
Inge Gullander redovisade information rörande besiktning av våtutrymmen i lägenheterna. 
 
§19 Avslutande av årsmötet 
 
Margareta Petersson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 
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