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Riksbyggens bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 10

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 58

Datum 2 0 1 6 - 1 1 - 2 3
Tid K l  18.00
Plats K u n g s p o r t e n ,  Kungsängsvägen 25 561 51 Huskvarna

Närvarande M e d l e m s n u m m e r :  enligt medlemsförteckning (Bilaga 1)
Från Riksbyggen MO Jönköping: Anna Lindberg (ekonom) Anders Hassel
(förvaltare)

1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Thomas Jonsson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman
öppnad.

2. Fastställande av röstlängd
Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 106 medlemmar
representerades, fastställdes som röstlängd. Enligt bilaga 1.

3. Va l  av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Al f  Gustafsson.

4. Va l  av stämmosekreterare
Till sekreterare för stämman valdes Göran Bard.

5. Va l  av en person som har att jämte ordförande justera protokollet
Till att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll valdes Rose Svensson Lgh id 160

6. Va l  av rösträknare
Till rösträknare valdes Nesima Krajinovic Lgh id 227 och Rosemarie Norenström Lgh id 181

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 1/7 2015 - 30/6 2016 föredrogs och lades mec
godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse
Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 4 309 963 kr före fondförändring
och balansräkningen, lydande på 68 639 838 kr.
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12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 5 st, varav 3 st utses av stämro
och att antalet suppleanter skall uppgå till 4 st, varav 4 st utses av stämman.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Stämman beslutade att det fasta arvodet till oförändrat arvode tre prisbasbelopp

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall
av styrelseordförande

Stämman beslutade välja ordförande på stämman, Thomas Jonsson 1 år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Thomas Jonsson, Inger Pettersson Pulpito Göran Ba
för 2 år. Till styrelsesuppleanter omvaldes Ajla Crinic, Harry Karlsson, nyvaldes Nesima
Krajinovic , Karin Karlsson för 1 år. Det anmäldes att Riksbyggen som sin representant i styre
utsett Anders Hasselberg och som personlig suppleant för honom Anna Lindberg.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisor för ett år omvaldes Laila Strid. Till auktoriserad revisor för ett år omvaldes KPMG
revisorssuppleant nyvaldes Rosmarie Gustafsson för ett år.

18. Val av valberedning
Till valberedningen omvaldes för ett år Ingrid Johansson Lgh id 027 (sammankallande), Amir
Crinic. Lgh id 072.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Antagande av Riksbyggens normalstadgar 2016:1 baserade på andelstal.

20. Stämmans avslutande
Stämmoordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete
tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet: Justeras:

Rose Svensson



Närvarolista / röstlängd kan fås 
genom skickande av mail till 

styrelsen@hastskon.com


