Bostadsrättsföreningen Gandalf
Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
8 maj 2018

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GANDALF UPPSALA
Tid: Tisdag 8 maj kl. 19:00
Plats: Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 i Uppsala
Närvarande: Deltagarförteckning och röstlängd redovisas som bilaga 1.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1 Öppnande
Föreningens ordförande Alf Carlsson öppnade den ordinarie föreningsstämman och
hälsade alla närvarande välkomna.
§ 1 Röstlängd
Förteckning över närvarande medlemmar vid föreningsstämman godkändes som
röstlängd. När flera medlemmar äger en bostadsrätt gemensamt har de en röst
tillsammans.
§ 2 Ordförande och sekreterare
Föreningsstämman valde Alf Carlsson till ordförande för mötet. Ordförande anmälde
att styrelsen utsett Jenny Sundqvist att föra föreningsstämmans protokoll.
§ 4 Justering och rösträkning
Föreningsstämman valde Bertil Abersten och Brita Uotila till justerare och
rösträknare.
§ 5 Kallelse till föreningsstämma
Kallelse hade satts upp på anslagstavlor vid alla tre hissarna och kallelse med
möteshandlingar hade delats ut till medlemmarna före stämman. Föreningsstämman
förklarade att kallelse till mötet skett i enlighet med stadgarna.
§ 6 Styrelsens årsredovisning 2017
Styrelsens årsredovisning, bilaga 3 hade delats ut till medlemmarna före mötet. Den
föredrogs av kassören i styrelsen, Stefan Jansson. Styrelsen meddelade
föreningsstämman om en felskrivning i årsredovisningen angående
bostadsrättstillägg i fastighetsförsäkringen. Har man ett eget bostadsrättstillägg i
hemförsäkringen så är man dubbelt försäkrad då föreningen är försäkrad.
Styrelsen kommer att arbeta fram en ny underhållsplan.

§ 7 Revision
Revisionsberättelsen för år 2017, bilaga 3 utdelad i förväg, föredrogs. Johnny Berg,
ordinarie internrevisor, sa att det är små skillnader i budget och utfall och att det ser
bra ut. Föreningsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Resultat- och balansräkning
Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2017, i
enlighet med revisorernas förslag.
§ 9 Ansvarsfrihet
Föreningsstämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisning 2017 omfattar.
§ 10 Resultatdisposition
Stämman instämmer med revisorernas förslag.
§ 11 Arvoden
Föreningsstämman beslutade på förslag av valberedningen att arvoden och
ersättningar till styrelsens ledamöter ska vara oförändrade. Beslutet innebär ett
arvode på 500 kr per ledamot, möte och timme, dock max för två timmar per möte,
samt ett fast arvode på 60.000 kr som styrelsen fritt får fördela inom sig.
§ 12 Styrelsens ledamöter
Valberedningens förslag till styrelse, bilaga 1, hade delats ut före mötet. Jan
Larsson, sammankallande föredrog förslaget:
Jenny Sundqvist, Ledamot, omval, 2 år
Stefan Jansson, Ledamot, omval, 2 år
Anne Landing, suppleant, nyval, 2 år
Inga andra nominerades. Föreningsstämman beslutade välja de föreslagna.
§ 13 Revisorer
Johnny Berg kvarstår som ordinarie internrevisor och Knut Lindelöf som
internrevisorssuppleant.
§ 14 Valberedning
Föreningsstämman beslutade välja Jan Larsson, sammankallande och Eva Alsén
Eklöf till valberedning, fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 15 Övriga ärenden
Ändring av stadgar. I bilaga 2, som delats ut till medlemmarna innan stämman, fanns
förslag om anpassningar av stadgar enligt nya regler samt förtydliganden.
Föreningen beslutade att med de förslagna anpassningarna och förtydliganden anta
de nya stadgarna i första läsningen. Ett andra beslut tas vid föreningens årsstämma
2019.

§ 16 Avslutning
Mötesordförande avslutade föreningsstämman och tackade de närvarande
medlemmarna för deras aktiva deltagande. Direkt i anslutning till föreningsstämman
lämnade styrelsens ordförande aktuell information och svarade på frågor.
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