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Protokollfört vid årsstämma med Datum:2017-L1-22
Riksbyggens Brf Jönköpingshus nr 10 Tid: 18.00

Plats: Kungsporten

§L
Stämman öppnas av Thomas Jonsson

§z
Röstlängd fastställs. Bilaga I

§g

Till ordförande för stämman väljs: Alf Gustafsson

§6
Till rösträknare väljs: Lars-Erik Hempel.

§+ Protokollförare
Stämmoordförandes val av protokollförare anmäls enligt följande:
Göran Bard

iJ:.:"':::
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet väljs: lnga-Lena lvarsson

öppnande

Röstlängd

Ordförande på

stämman

Rösträknare

§z Kallelse

Stämman förfrågas om stämman anser sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.
Bilaga 2.

§g Årsredovisning

Styrelsens å rsredovisn i n g för ti de n 2016 -07 -Ot-2017-06-30 be ha n d las.

Stä m ma n beslutar lägga årsredovisningen til I handlingarna.

§9 Revisions-

berättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2016-07-Ot-2017-06-30 behandlas. Stämman beslutar
lägga revisorernas berättelse ti ll hand linga rna.
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§10 Resultat- och

balansräkning
Stämman beslutar faststäIla resultaträkning för tiden 2016-07-0L-2017-05-30 samt
ba lansräkn ing per 2OL7 -06-30.

§11 Resultat-
disposition

Stämman beslutar att resultatet disponeras enligt följande:
En I igt revisorernas förslag
Att balansera i ny räkning kronor 5 857 926

§12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden
20 1.6-07 -O t - 20 17 -06-30.

§13 Antal
ledamöter och

suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5+L (fem från föreningen och 1från
Riksbyggen) ledamöter och 4+1 (fyra från föreningen och 1från Riksbyggen) suppleanter.

§14 Arvoden
Beslutas att arvoden skall utgå med 3,5 basbelopp att fördela inom styrelsen.

§15 Styrelse-
ordförande

Beslutas att styrelseordförande skall väljas av stämman.
Till styrelseordförande väljs: Thomas Jonsson 1 år

§16 Styrelseledamöter
och suppleanter

Beslutas att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:
Thomas Jonsson ,20L8, lnger Pettersson Pulpito, 20L8, Göran Bard, 20L8,

Jens Wahlström omval201-9 2 är, Nlla Crinic nyval 2019 2 år, Jonas Sjögren Riksbyggen

2079.

Beslutas att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.
Gabriella Paneska llika,20L8 1år, Fredrik Esbensen,2Ol8 L år, Adam Malm, 2018Lär,
Tony Stevkov, 2018 1år, Katarina Åkersson Riksbyggen ,zOtB ( personlig suppleant för
Jonas Sjögren)
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§17
Till föreningsrevisor väljs:
Annika Sörensson

Till revisorssuppleant väljs:
Rose-Mari Gustafsson

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget:
KPMG

§18
Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedning utses:

lngrid Johansson, 2018, Amir Crinc,2Ot8, Harry Karlsson, 2018

Till sammankallande i valberedningen utses: lngrid Johansson

§1e

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlas.
Slutligt antagande av Riksbyggens normalstadgar 201,6:1, baserat på andelstal.

§20
Ordföranden avslutar stämman.

P roto ko I Ifö ra re :

Göran Bard

Revisorer

Valbered n ing

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

Avslutning

,
{t,

f Justeras:

ffi, ,'0"( {-- f . \,t'" \.
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tF,r
lnga-Lena lva rsson
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Medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Jönköpingshus nr 10 kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma.

nd Onsdag 22 novemher 2077 k[.78.00

Ptots Kungsporten tönköping B; Loqro 2********{.***********t:r**{.{.*rr*****rtt {t{.**!r**t!*r}*:r***tf**:r*:f**:r,r******\gt****+**

DAGORDNING

1) Stämmans öppnande
2l Fastställande av röstlängd
3) val av stämmoordförande
4) anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5l val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
6) val av rösträknare
7l fråga om stämman blivit istadgeenlig ordning utlyst
8) framläggande av styrelsens årsredovisning
9) fram!äggande av revisorernas berättelse
10) beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) beslut om resultatdisposition
t2l fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
741 fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
15) beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fallval

av styrelseordförande
16) val av styrelseledamöter och suppleanter
t7) vat av revisorer och revisorssuppleanter
tB) val av valberedning
19) av styretsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedtem tillförenings-

stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
a) Slutligt antagande av Riksbyggens normalstadgar ZOLGzl baserade på andelstal

201 stämmans avslutande

Jönköping 25 oktober 2017
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Närvarolista / röstlängd kan fås 
genom skickande av mail till 

styrelsen@hastskon.com


