
PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA MED MEDLEMMARNA
I BOSTADsn,q.TTsTÖRENINGEN RICKoMBERGA ÄNc

Tid: Onsdagen den 16 maj 2019

Plats: Stabby Prästgård, Stabby Backe l, Uppsala

§1 Stämmans öppnande
Stiimman öppnades av Peter Propst, som hälsade alla medlemmar vii.lkomna.

§2 Närvarande och röstlängd
Uppråittades ftirteckning över nåirvarande medlemmar,4l personer, och antal
röstberättigade faststiilldes till 28 personer.

§3 VaI av ordlörande vid stämman
Jasmin El-masri, Upplands Boservice, valdes till ordftrande ftir stiimman.

§4 Anmälan om styrelsens val av sekreterare
Ordftiranden anmåilde att Ingalena Bjellnoan utsetts till sekreterare for stlimman.

§5 Fastställande av dagordning
Sfiimman faststälde fiireslagen dagordningen

§6 Val affivå-per:soner att jämte ordfiiran-den justeralrotokollbt -'

utsågs Margaretha tindahl och Björn Måilarstig till justerare.

§7 Stämmans utlysande
Förklarades att kallelse till strimman skett i behörig ordning

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning ftir 20I8, vilken tidigare översålnts till medlemmarna,
foredrogs av Jasmin El-masri. Årsredovisningen godkåindes och lades till
handlingama. Vid redovisningen framkom önskemål infilr kommande
årsredovisningar om ytterligare nyckeltal vid flerårsöversikten såsom kostrad
ftir ekonomisk och teknisk ftirvaltring / kvm och belaningsgrad i%/kvm.

§9 Revisionsberättelse
Delar av revisionsberättelse ftir 2018, vilken tidigare utsåints till medlemmarna
ftiredrogs av Jasmin El-masri. Revisionsberättelsen lades till handlingama.

§10 FaststäIlande av resultat- och balansräkning
Suimman faststifllde balans- och resultatråikningen i enlighet med
årsredovisningen.

§11 Ansvarsfrihet Iiir styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir den tid arsredovisningen omfattar i
enlighet med revisorns fiirslag
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§12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av fiirlust
Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirlag

§13 Beslut om arvoden
Beslutades att arvodet, på ftrslag från valberedningen, fiirblir oftiräindrat, dvs
1,75 oÄ av prisbasbelopp (81.375 kr) att fritt ftirdela inom sryrelsen.

§14 VaI av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens ordftirande Peter Bleckert ftireslog ftirslag till ny styrelse.

De ordinarie medlemmarna Ingalena Bjellmans, Bengt Dahlbergs och Rolf
Hellmans valperiod fortgår till nrista årsstiimma.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Roland Andersson och peter propst

Till styrelsesuppleanter ftir ett år valdes Peo Sundberg och Mia Torstensson

§15 VaI av revisor
Till revisor valdes Niclas wåirenfeldt, Borevision i sverige AB

§16 Val av valberedning
Till ledamot och sarnmankallande i valberedning omvaldes Peter Bleckert.
Margaretha I in.dahl invaldersom ny ledamot. _

§17 Motioner och stadgeändringar

Årets fiireslagna stadgeändringar

Från styrelsen ftirelåg en proposition med helt nya stadgar ftir ftireningen och
fran Göran Lundgren ftirelåg en motion rörande sna åindringsftirslag till
befintliga stadgar.

Efter diskussion låimnade årsståimman bifall till styrelsens fiirslag till nya stadgar
med22 röster.

Peter Bleckert ftireslog att styrelsen infiir nästa omröstring av stadgefiirslaget
även skulle såinda ut utskrift av de gamla stadgama så jåimftiretse lättare kan ske.
Stzimman beslöt i enlighet håirmed.

Göran Lundgren låimnade reservation tillårsstäimmans beslut om bifall till
styrelsens ftirslag till nya stadgar enligt ftiljande:

Aviseringen ov lrya stadgar har inte givits enligt gcillande stadgar.



Motion från Göran Lundgren avseende ny upphandring av
teknisk {önaltning.

Motionen bifölls i sin helhet

§18

Vid protokollet

Justeras

§tämmans avslutande
Ordfdranden ft)rklarade ståinrman för avslutad.
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