Bostadsrättsföreningen Radiovågen
Protokoll ordinarie årsstämma
Datum:
Tid:
Plats:

2019-04-29
18:30
Församlingshemmet, Västra Frölunda kyrka

Närvarande:

Medlemmar enligt bilaga 1
Jenny Bergendahl, Revisorsringen

1.

Öppnande

Stämman öppnades av Palle Lindkvist

2.

Val av stämmoordförande

Palle Lindkvist utsågs att leda stämman.

3.

Anmälan av ordförandens
val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Johannes Weiman att föra
dagens protokoll.

4.

Godkännande av
dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

5.

Val av två justerare tillika
rösträknare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll, tillika
rösträknare, utsågs Per-Axel Nordstedt och Bertil Engström.

6.

Fråga om stämman blivit
stadgeenligt utlyst

Stämman fastslog att kallelse skett enligt stadgarna.

7.

Fastställande av röstlängd

Bifogad förteckning över närvarande medlemmar godkändes.
Det noterades att varje lägenhet äger en röst och att
medlemmar från 20 av 66 lägenheter närvarade, varav 1 via
fullmakt.

8.

Föredragning av styrelsens
årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenterades av Jenny Bergendahl
från Revisorsringen. Stämman beslutade att lägga
årsredovisningen till handlingarna.

9.

Föredragning av revisorns
berättelse

Revisionsberättelsen presenterades av Jenny Bergendahl från
Revisorsringen. Stämman beslutade att lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
resultat- och balansräkning balansräkningen.
11. Beslut om
resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition enligt årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens medlemmar
ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Beslut om arvoden åt
styrelsen och revisorer för
nästkommande
verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med ett
prisbasbelopp + sociala avgifter att fördelas mellan de
ledamöter som är medlemmar. För förlorad arbetsinkomst
utgår 300 kr/tim + sociala avgifter.
Till revisorn utgår arvode enligt ingiven räkning.
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14. Val av styrelseledamöter
och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valdes av stämman:
Palle Lindkvist, 2 år
Rigo Andersson, 2 år
Det noterades att följande kvarstår som ordinarie ledamöter:
Johannes Weiman, 1 år
Ingvar Nyborg, 1 år
Till suppleanter valdes:
Cosima Ottosson, 1 år
Gunilla Jarlstedt, 2 år
Det noterades vidare att mandattider gäller till respektive års
ordinarie stämma.

15. Val av revisor och
revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Revisionstjänst Falkenberg AB som
extern revisor med Ulf Andrésen som huvudansvarig.

16. Val av valberedning

Till valberedning valdes Inger Forsell och Josef Muratson på 1
år.

17. Styrelsens förslag om
kameraövervakning
1. Övervakningskameror i
entréerna
2. Övervakningskameror i
garaget
3. Övervakningskameror
utomhus

Palle Lindkvist informerade om inbrottsförsök och styrelsens
förslag om kameraövervakning.
Stämman antog förslaget om att styrelsen ska verka för
övervakningskameror i entréerna med 13 röster för och 4 emot.
Stämman antog förslaget om att styrelsen ska verka för
övervakningskameror i garaget med 14 röster för och 4 emot.
Stämman avslog förslaget om att styrelsen ska verka för
övervakningskameror utomhus med 4 röster för och 14 emot.

18. Stämman avslutas

Palle Lindkvist förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

--------------------------------------Johannes Weiman
Justeras

--------------------------------------Palle Lindkvist

--------------------------------------Per-Axel Nordstedt
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