
Riksbyggens Brf Jönköpingshus 2015-11-18 Å r s s t ä m m a
nr 10

Protokoll fört vid årsstämma med
Riksbyggens Brf Jönköpingshus nr 10

§1
Stämman öppnades av Thomas Jonsson.

Datum:2015-11-18
Tid: 18.00
Plats: Kungsporten

§2
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.
Noterades att Riksbyggens representanter är: Jan Magnusson och Anna Lindberg.

§3

Till ordförande för stämman valdes Göran Bard(läg-nr:74).

§4
Stämmoordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande:
Jan Magnusson.

§5

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Åke Sjöberg(läg-nr:48).

§6
Till rösträknare valdes Marika Jonsson(läg-nr: 322) och Knut Salin (läg-nr: 133).

§7
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§8
Styrelsens årsredovisning för tiden 2014-07-01-2015-06-30 behandlades.
Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse för tiden 2014-07-01-2015-06-30 behandlades. Stämman
beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.



§10

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2014-07-01-2015-06-30 samt
balansräkning per 2015-06-30
slutande på kronor 73191224.

§11

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:
Extra avsättning underhållsfond med kronor 1000 000.
Att balansera i ny räkning kronor 845839.

§12
Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden
2014-07-01-2015-06-30.

§13

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och fem suppleanter.

§14
Beslutades att arvoden skall utgå med tre basbelopp att fördela inom styrelsen.

Beslutades att styrelseordförande skall väljas av stämman. Till styrelseordförande
valdes Thomas Jonsson (Läg-nr:322).

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Inger Pettersson Pulpito (Läg-nr: 1) Kvarstående
Göran Bard (Läg-nr: 74) 1 år Fyllnadsval
Anita Svedenklint (Läg-nr: 151) 2 år,Omval.
Jens Wahlberg (Läg-nr: 290) 2 år, Nyval.
Thomas Jonsson(Läg-nr:322)2år, Omval

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning. Suppleanter
inträder i den ordning som är angiven med siffra inom parentes efter namn.

Harry Karlsson (Läg-nr: 147) 1 år Omval
"cm



§17
Till föreningsrevisor valdes:
Laila Strid (Läg-nr: 263) Omval.

Till revisorssuppleant valdes:
Rose-Marie Gustavsson (Läg-nr: 197) Omval.

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget:
KPMG.

§18

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utsågs:
Amir Crnic (Läg-nr: 72) Nyval

Till sammankallande i valberedningen utsågs Amir Crnic(Läg-nr72).

§19

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:
Nya stadgar. Stämman beslutade enhälligt att slutgiltigt anta nya stadgar.

§20
Ordföranden avslutade stämman.

Protokollförare: J u s t e r a s :

Jan Magnusson Göran Bard

Justeras:
t



Närvarolista / röstlängd kan fås 
genom skickande av mail till 

styrelsen@hastskon.com


