Bostadsrättsföreningen Gräddhyllan i Huddinge 2010-06-21
Protokoll ordinarie föreningsstämma
Plats: Lokalen på Domarvägen 5-7
Tid: klockan 19 21 juni 2010
Närvarande: 28 medlemmar enligt bifogad lista inklusive styrelsemedlemmarna Joakim Pettersson,
Charlotte Scherp samt Eeva Jansson.
Delges: Samtliga medlemmar, revisor samt Nytorget
1. Stämmans öppnande
Charlotte Scherp inledde med att hälsa alla välkomna och öppnande mötet
2. Godkännande av dagordning
Dagordning enligt detta protokoll godkändes
3. Val av ordförande vid stämman
Per Eriksson, Nytorget Fastigheter, valdes enhälligt till stämmans ordförande
4. Val av protokollförare
Charlotte Scherp, lägenhet nr 100, valdes enhälligt till protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare
Eeva Jansson valdes enhälligt till stämmans justeringsman och rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman ansåg att kallelsen skett i behörig tid och ordning
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängd återfinns i bifogad lista
8. Föredragning av styrelsen årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för 2010 föredrogs och stämman beslöt att lägga den till
handlingarna.
9. Föredragning revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen föredrogs för 2010 föredrogs och stämman beslöt att lägga den till
handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastslog resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman fastslog styrelsens förslag på resultatdisposition enligt årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvode till styrelse
Stämman beslutade att styrelsen får 95400 kronor, exklusive arbetsgivaravgifter, i arvode att
fördela inom styrelsen.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde följande medlemmar till styrelsen
Paulin Sahlin, ledamot 2 år
Nishteman Ghaderi, ledamot 2 år
Susanne Bodelsson, ledamot 1 år

15.
16.
17.

18.

Ann Charlotte Andersson, ledamot 1 år
Joakim Pettersson, suppleant 1år
Lena Rolfarth, suppleant 1 år
Charlotte Scherp, suppleant tom februari 2011
Val av revisor
Stämman valde enhälligt Maria Kraft vid Huddinge Revisionsbyrå
Val valberedning
Stämman valde Jamel Skandrani, Åsa Liberg och Shirley Nyberg till valberedning
Inkomna motioner enligt bilaga
1. Angående hundar och skyltning. Stämman bifaller enhälligt motionen
2. Angående ändringa av tvättstugetider. Stämman beslutade att införa följande tvättider
mån-lör 7-11, 11-15, 15-19, 19-22.
3. Angående lusthusbygge. Stämman avslog enhälligt motionen
4. Angående valberedningens arbete. Stämman beslutade att valberedningen skall tilldelas
tydliga riktlinjer för sitt arbete samt få utbildning om sådan finnes för ca 2000-3000 kronor
per person.
5. Angående ändring av styrelsens mandatperiod. Stämman beslutade att denna gång välja
två ledamöter på 2 år.
Mötet avslutades

Justeras:

____________________________
Eeva Jansson

