Bf. Hemfrids årsstämma 2/6-2021, kl. 19.00. Plats: gården
Protokoll
§1 Öppnande av årsmötet.
§2 Val av mötesordförande – Inge G.
§3 Val av mötessekreterare – Robert E.
§4 Godkännande av röstlängd: 37 medlemmar, fem fullmakter
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Eva-Karin Jägare 44, Sara Mortassari 145
§6 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning: Stämman jakade
§7 Fastställande av dagordningen: Stämman godkände dagordningen.
§8 Styrelsens årsredovisningshandlingar samt revisionsberättelser - Stämman godkände
handlingarna.
§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt vinstdisposition Stämman godkände resultaträkning och balansräkning samt vinstdisposition.
§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 års förvaltning - Stämman beslutade om
ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Avgående Inge G., xMattias A., Robert E., Simon E Margareta P.
Valberedningens förslag:
Ledamöter på två år: Robert Ek ,Mats Löfstrand, Haris Hasik.
Stämman föreslår dessutom Margareta P och Margareta E
Stämman valde Robert Ek (27), Magareta P (25) och Margareta E (21)
Valberedningens förslag som suppleanter: Sari Tengwall, Harris Hasik, Mats Löwstrand
Stämman valde dessa tre kandidater
Ledamöter kvar på ytterligare ett år: Susie R. Kim G.
§12 Val av revisorer samt revisorsuppleant: Roger Appelgren och Ulla Åkesson
§14 Val av extern revisor
Förslag att låta Ernst & Young AB utför revision av föreningens förvaltning.
Stämman instämde om att låta Ernst & Young AB utföar revisionen.
§15 Medlemsmotioner.
1. Andel 30 Felix Anger m.fl. ang att låta bygga en bastu.
Votering:

24 för motionen, 13 emot.
Motionen har vunnit gehör.
2. Andel 85 Ovesson ang. finansiering av detaljplanavgift.
3. Andel 85 Ovesson ang. inrättande av kontorslokaler på vinden.
4. Andel 85 Ovesson ang. uppförande av trähus och fastställande av datum för
slutförande av försköningsarbetena på gården.
Linda Ovesson drog tillbaka sina motioner.
§16 Styrelsens förslag:
Pannrummet ändras till Hobbylokal / förråd: årsmötet:
Stämman bestämde att styrelsen arbetar vidare med förslaget.
Förbättring av gården – Nina presenterar förslag:
Stämman bestämde att styrelsen arbetar vidare med förslaget.
Att föreningen övertar medlems kostnad vid renovering av fönster.
Stämman bestämde att föreningen tar kostnaden för detta.
Förslag till underhållsplan med höjning av årsavgiften med 2%.
Stämman godtog dessa ökade kostnader.
Förslag att styrelsens arvode bestäms till 120 000: Stämman fastslog arvodet.
Val av ny valberedning: Nina Nordström och Sabina Andrén.
§17 Övriga frågor, ej av beslutskaraktär.
Ang. stadgarna: Stadgeförslaget är klart och kommer att presenteras av
kommande styrelse.
Ang. förvaltare: Vi har bytt förvaltning från SBC till BoNea.
§18 Avslutande av årsmötet.

