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Protokoll fört vid årsstämma för brf. §oten Fiskarby nr
Hunnebostrand den 27 rnai ?0I-7
Närvarande var medlemmar och ombud för hus: L,2,

2L,23,25,26,27,28,29,3L,32,34,36,37 ,39,

4,5,7,8,9,

1

Folkets [Ius,

10, 1"L, L4, L5, L6, 19,20,

40, 4L, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ,

49,51,52, 55,

57, 58, 59, 50, 6L, 62, 64, 65 och 66.

1

Mats Jacobsson, föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla

välkomna och passade på att tacka för den stora uppslutningen och det goda

arbetet på städdagen.

2

Dagordningen godkändes

3

Kenneth Od6us valdes till stämmans ordföranden.

4

Kenneth Oddus anmälde PG Boij som sitt val av protokollförare vid stämman.

5

Till justeringsmän valdes Dick Andreasson och Roy Simonsson.

6

Fastställdes att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7

Närvarolistor samlades in och efter kontroll fastställdes röstlängden, se bilaga

8

Styrelsen föredrog årsredovisningen med förvaltningsberättelse och ekonomisk

1.

redovisning.

9

Revisorernas berättelse föredrogs med förslag att den upprättade resultat- och
balansräkning skulle fastställas samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016.

10

Resultat och balansräkning fastslogs enligt styrelsens förslag.

1.1,

Styrelsens dispositionsförslag om att årets resultat och det samlade resultatet
balanseras i ny räkning godkändes.

L2

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016.

L3

Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 60 000 kr samt att styrelsens

kostnader för resor skall utgå med skattefri ersättning om 18:50 kr per mil.

t4

Valberedningen föreslog omval, pä 2 är, av följande styrelseledamot:
Mats

Jakobsson

hus 61

Valberedningen föreslog nyval, på 2 är, av följande styrelseledamöter:

Blad
Stig Andersson
Sven-Arne

hus L1
hus 44

Valberedning föreslog omval, pä 2 är av följande styrelsesuppleant:

6ll

,

<r,h!,N

fi

rtp ;/lsorenfisknrdr yJ. se

Thomas

Johansson

hus 53

Valberedning föreslog nyval, på 2 är av följande styrelsesuppleant:
Anders Olsson

hus L9

Stämman godkände ovan omval respektive nyval.
Följande styrelseledamöter kvarstår på ytterligare 1år:

15

Solveig Olsson

hus 41

Lars Martinsson

hus 51

PG Boij

hus 9

Valberedning föreslog omval av Gunilla Gustafsson hus l- som revisor och omval av
Helmoth Borgljung hus 16 som revisorsuppleant fram till nästa ordinarie
föreningsstämma.
Stämman godkände ovan omval.

15

Stämman utsåg Glenn Andersson hus 5 som valberedning tiden fram till och med
nästa ordinarie föreningsstämma .

t7

Stämman beslöt att nästa ordinarie föreningsstämma skall hållas i Folkets Hus,
Hunnebostrand.

18

a. Styrelsens förslag

till kallelse och information via e-post föredrogs. Stämman

antog förslaget,
b. Styrelsens förslag

till

nya stadgar, enligt bilaga 2, föredrogs. Efter diskussion

beslöt föreningsstämman att anta förslaget med en majoritet av 31 röster av totalt
46. Ordförande upplyste om att beslutet bara blir giltigt om stadgeändringen antas
på två efter varandra följande föreningsstämmor och att det vid det andra

antagandet krävs två tredjedels majoritet. En kallelse till extra föreningsstämma
kommer att skickas ut,
L9

Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

Protokollföra re:

qä^Ce--R-iPG Boij

Mötesordföra nde:
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Kenneth Od6us

