
Protokoll fört vid bostadsföreningen Hemfrids ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 21 juni 2022 kl 18.30 på Hemfrids innergård.

§ 1  Föreningens ordförande Kim Ghanbari hälsade välkommen och  öppnade årsmötet

§ 2  Till mötesordförande valdes Inge Gullander
  

§ 3  Till mötessekreterare valdes Margareta Pettersson 

§ 4  Röstlängden godkändes och omfattade 27 röstberättigade varav 2 fullmakter

§ 5  Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Eva-Karin Jägare och Frida Terne

§ 6  Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  besvarades med ja

§ 7  Dagordningen fastställdes

§ 8  Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 9  Stämman beslutar fastställa resultaträkning och balansräkning samt vinstdisposition för 2021

§ 10 Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 års förvaltning

§ 11 Till styrelseledamöter för två år valdes Robert Ek, Susie Ek Rasmus sen samt Sari Tengwall
        Till suppleant på två år valdes Frida Terne
        Till suppleant på ett (fyllnadsval) valdes Ida Jonsson Renman

§ 12 Till revisorer valdes Ulla Åkesson och Roger Apelkvist samt till revisorssuppleant valdes         
        Emma Kritzberg

§ 13 Till valberedning valdes Sabina Andrén och Nina Nordström

§ 14  Till extern revisor valdes Ernst och Young AB

§ 15 Medlemsmotioner:
                      1. Andel 66 Hanna Ahnfors, stämman beslutar bifalla styrelsens förslag att köpa in ett nytt
                          torkskåp till tvättstugan i hus B.
                      2. Andel 101 Johan Evaldsson  2a. Stämman beslutar bifalla styrelsens beslut om belysning i
                          cykelskjulen och att detta görs i samband med renoveringen av gården.
                          2b, stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att titta på om det går att ha en öppen kalender

            för att se om gästrummet är ledigt, bokningen ska dock fortsättningsvis göras via styrelsen.
            2C, stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att köpa ny vimpel.

              § 16 Arvode till styrelsen, revisorer och valberedningen är oförändrade mot 2021 alltså 120 000:-
                      Arvode till internrevisorerna samt ledamöter i valberedningen är också oförändrade mot 2021   
                      alltså 1000.-/person.



                    § 17 1. Av misstag fanns inte reviderad underhålls- och investeringsplan för de närmsta åren       
          med i handlingarna. Med stöd av texten i årsredovisningen samt styrelsens presentation beslöt
         årsmötet att höja årsavgiften med 3% from januari 2023.
       

                       2. Föreningsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till budget för 2022 samt
                       preliminär budget för 2023. Medlem 46 Martin Jacobsson påtalade att han inte tycker 

         att det är god ekonomisk politik att höja avgiften med 3% om vi lägger pengarna på hög
         eftersom pengarna äts upp av inflationen. Han påtalade också att vi behöver komma igång 
         med det budgeterade underhållsarbetet.

                       3. Se punkt 1 § 17
                       4. Stämman röstade enhälligt ja för att anta de nya stadgarna.

      § 18 Mötesordföranden avslutade årsmötet.
                       
 

             

                     Margareta Pettersson, mötessekreterare                              Inge Gullander, mötesordförande

                     Justeras:

              
                      Eva-Karin Jägare                                                                Frida Terne


