Årsmöte i bostadsrättsföreningen Järven 20150429
§1
Mötets öppnande
§2
Förteckning över närvarande medlemmar
Torbjörn Bodling
Erik Brolin
Tobias Wadenbo
Lena HallonqvistHolm
Daniel Pettersson
Fredrik Bengtsson
Gun Thörnqvist
Jonas Jakobsson
Jonas Wirgart
Emmy GrutJonsson
Dessutom deltog Ronny Holm
§3
Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Ronny Holm
§4
Anmälan av protokollskrivare
Till protokollskrivare utsågs Fredrik Bengtsson
§5
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Jonas Wirgart och Lena HallonkvistHolm
§6
Fråga om kallelse till årsmöte behörigen skett

Mötet beslöt att kallelse till årsmöte skett på behörigt sätt
§7
Godkännande av dagordning
Mötet beslöt att godkänna dagordningen
§8
Föredragning av styrelsens redovisning
Styrelsens redovisning föredrogs och godkändes
§9
Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes
§10
Fastställelse av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkningen fastställdes
§11
Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott
I enlighet med gällande stadgar beslöts att det uppkomna överskottet skulle balanseras i ny
räkning.
§12
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning
§13
Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden

Det beslöts att styrelsens och revisorernas arvoden skulle vara oförändrade:
Styrelsearvoden 1,5 X 44 500: (prisbasbelopp 2015) = 66 750:
Revisorsarvode 15% av 44 500: (prisbasbelopp 2015) = 6 675:

§14
Beslut om antal styrelsemöter, suppleanter i styrelsen samt ledamöter i valnämnden
Det beslöts att styrelsen skall bestå av fyra personer och två suppleanter. Frågan om ledamöter i
valnämnden bordlades.
§15
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes för en tid av två (2) år Lena HallonqvistHolm (omval)
och Jonas Wirgart.. Kvarstående ledamöter från förra året är Ronny Holm och Fredrik
Bengtsson. Till suppleant för en tid av ett (1) år valdes Torbjörn Bodling och Tobias Wadenbo.
Avgående styrelseledamot: Tobias Wadenbo.
§16
Val av revisor och suppleant för revisor för ett år
Till revisor för en tid av ett (1) år valdes Jonas Jakobsson. Till suppleant för revisor för en tid av
ett (1) år valdes Emmy GrutJonsson.
Avgående revisor: Erling Johansson.
§17
Val av valberedning
Eftersom frågan om val av valberedning bordlades utsågs inga ledamöter
§18
Fråga om årsavgiftens storlek
Det beslöts att årsavgiften skall vara oförändrad
§19

Övriga frågor
1. Förslag om låg årsavgiftshöjning från Jonas Jakobsson: Styrelsen skall titta på möjligheten att
höja årsavgiften lite för framtida renoveringar .
2. Problem med bredbandet från Comhem: Det föreligger ett problem med en spricka i kabeln
som leder till Tingvallaområdet och vår byggnad. Problemet ligger utanför vårt kabelnät inom
byggnaden och kommer att förhoppningsvis lösas av Comhem inom en snar framtid.
3. Parkeringsproblem: Styrelsen kommer att under året uppvakta kommunen med förslag för att
se om det går att komma fram till en lösning. Exempelvis kan vara boendekort eller att
föreningen får egna parkeringar utanför byggnaden.

§20
Mötets avslutning

…………………………………
Fredrik Bengtsson

.. .…………………………………….
Ronny Holm

Justeras:

…………………………………...
Jonas Wirgart

……………………………………….
Lena HallonkvistHolm

