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Protokoll fört vid årss&iimma för brf. Soten Fiskarby nr 1 Folkets Hus,
Hunnebostrand den 1 iuni 2019
Närvarande var medlemmar och ombud för hus: !,2,3, 4, 5,7, g, 10, !1., Lz, !4, 15, !6, lg,
L9,20,21,25,26,27,29,31,32,34,36,37,39,39, 40,4!,44,45,46,47,4g,5!,52,53,55,
57,59,62,64,65 och 66.

1 PG Boij, föreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade alla välkomna och
tackade för den stora uppslutningen och det goda arbetet på städdagen.

2 Dagordningen godkändes.

3 Dag Larsson valdes till stämmans ordförande.

4 Dag Larsson anmälde PG Boij som sitt val av protokollförare vid stämman.

5 Tilljusteringsmän valdes Hasse Svensson och Mats Malmsjö.

6 Fastställdes att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7 Närvarolistor samlades in och efter kontroll fastställdes röstlängden.

8 Kassören Sven-Arne Blad föredrog årsredovisningen med förvaltningsberättelse
och ekonomisk redovisning.

9 Revisorernas berättelse föredrogs av Gunilla Gustafsson med förslag att den
upprättade resultat- och balansräkning skulle fastställas samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2018.

10 Resultat och balansräkning fastslogs enligt styrelsens förslag.

L7 Styrelsens dispositionsförslag om att årets resultat och det samlade resultatet
balanseras i ny räkning godkändes.

L2 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018.

13 Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 50 OOO kr, sociala avgifter ej
inräknade samt att styrelsens kostnader för resor skall utgå med skattefri
ersättning om 18:50 kr per mil.

14 Valberedningen föreslog omval, pä2 är, av följande styrelseledamöter:
Sven-Arne Blad hus 11

Stig Andersson hus 44

och nyval, pä 2 är, av följande styrelseledamöter:

Åsa Malmros hus 31

Stämman godkände ovan omval respektive nyval.

Valberedning föreslog nyval, på 2 är av följande styrelsesuppleant:
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Anders Nilsson hus 59

och fyllnadsval, på 1 år, av följande styrelsesuppleant:

Carl Bartler hus 20

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

Lars Martinsson

PG Boij

Anders Olsson

hus 51

hus 9

hus 19

15

16

T7

18

Valberedning föreslog omval av Gunilla Gustafsson hus 1 som revisor och omval av

Helmoth Borgljung hus 16 som revisorsuppleant fram till nästa ordinarie

föreningsstämma.

Stämman godkände ovan omval.

Stämman utsåg Glenn Andersson hus 5 som valberedning tiden fram till och med

nästa ordinarie föreningsstämma.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

ärende: lnga motioner eller frågor har framställts.

Ordföra nde avslutade mötet.

Mötesordförande:

Justeras:

//^/å/4.
Mats Malmsjo 

//

Protokollförare:

K,H Dag Larsson


