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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA  
I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RICKOMBERGA ÄNG  
 
 
Tid: Torsdagen den 23 april 2015 kl 18.00 
Plats: Eriksskolans matsal, Otto Myrbergsväg 19.  
 
 
Stämman öppnades av Peter Propst som hälsade alla medlemmar välkomna. 
 
 
 
§ 1 Närvarande 
 Upprättades förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.  
 Bilaga 1. 
 
§ 2 Val av ordförande vid stämman 
 Olof Ringholm, försäljningschef hos Fastum, valdes till ordförande för stämman. 
 
§ 3 Anmälan om styrelsens val av sekreterare 
 Styrelsen meddelade att Roland Andersson har utsetts till sekreterare för mötet.  
  
§ 4 Fastställande av dagordning 
 Stämman fastställde dagordningen. 
 
§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 

Utsågs Barbro Björk och Peter Renström att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 6 Stämmans utlysande 
 Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.     
 
§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Styrelsens årsredovisning för 2014, vilken tidigare översänts till medlemmarna, 
föredrogs av Olof Ringholm. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.  
 

§ 8 Revisionsberättelse 
Delar av revisionsberättelse för 2014, vilken tidigare utsänts till medlemmarna, upplästes av 
Olof Ringholm. Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 
§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen 
 Stämman fastställde balans- och resultaträkningen i enlighet med årsredovisningen. 
 
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet 
 med revisorernas förslag. 
 
§11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust  
 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.  
 
§ 12 Arvoden 

Beslutades att arvodet skall vara oförändrat, d.v.s. 1,75 basbelopp att fördelas inom styrelsen.  
 
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens sammankallande Maud Lindh föredrog förslag till ny styrelse. 
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. 
 
- Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Peter Propst, Åke Björk, Wivi-Ann Vaz och Bengt 
Dahlberg samt nyval av Roland Andersson. 
 
- Till styrelsesuppleanter omvaldes Sara Ahlgren samt nyval av Heidi Gjörtz och Håkan 
Johansson. 
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§ 14 Val av revisor och revisorsuppleant 
Till revisor valdes PWC Sverige AB med Lina Jernebring som ordinarie revisor.  
 
Till revisorssuppleant valdes ej namngiven representant från PWC Sverige AB.  

  
§ 15 Val av valberedning 

Till valberedning omvaldes Maud Lindh samt nyval av John Shannong. Maud Lindh är  
sammankallande.   

 
§ 16 Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 

 
§ 17 Tack 

Ordförande tackar för förtroendet  
 

§ 18 Mötets avslutande 
 Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg, förklarade 
 ordföranden stämman för avslutad. 
 
 
Vid protokollet  
 
 
____________________ 
Roland Andersson 
 
 
Justeras 
 
 
____________________ ______________________ _____________________ 
Olof Ringholm Barbro Björk Peter Renström      


