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Protokoll fört vid årsstämma med
Riksbyggens Brf Jönköpingshus nr 1-0

Datum:2018-L1.-27
Tid: L8.00 -20.00

Plats: Ku ngsporten, Huskvarna

§ f Öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordförande Thomas Jonsson

§z
Röstlängd fastställs. Bilago 7

§g

Till ordförande för stämman väljs: Dan Johansson

§s

Revisorern as berättelse för tid en 2077 -O7 -Ot- 2018-06-30 behand las.

Stämman beslutar lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

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

§5 Protokoll-
justerare

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet väljs: lnga-Lena lvarssonläg229

§6 Rösträknare

Till rösträknare väljs: Lars-Erik Hempel läg. nr 068 och Rose-Marie Gustafsson läg. nr 197

§Z Kallelse

Kallelse till stämman 2018-L0-26. Förfrågas om stämman anser sig vara i stadgeenlig

ordning utlyst.
Stämman beslutar att kallelsen utlysts i stadgeenlig ordning.

§A Årsredovisning

Styrelsens å rsredovisn ing för tiden 2017 -O7 -OL-2O18-06-30 beha nd las.

Stämman beslutar lägga årsredovisningen till handlingarna.

Röstlängd

Ordförande på

stämman

Revisions-

berättelse
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§10 Resultat- och

balansräkning

Stä mman beslutar fastställa resu ltaträkning för tiden 2017 -07 -01,-2018-06-30 samt

balansräkn ing per 2018-06-30.

§11 Resultat-
disposition

Stämman beslutar att resultatet disponeras enligt följande:
Enligt revisorernas förslag: Att balansera i ny räkning kronor 6 168 899

§12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden
20L7 -07 -07- 20 18-06-30.

§13 Antal
ledamöter och

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

§14 Arvoden
Beslutas att arvoden skall utgå med 4 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

§ls

Beslutas att styrelseordförande skallväljas av stämman.
Till styrelseordförande väljs: Fredrik Espensen 1 år

§16

Beslutas att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:
Fred rik Espensen, 2020, lnger Pettersson Pu lpito, 2020, Göran Bard, 2020,

Jens Wahlström, 2079, Ajla Crinic, 2079, Jonas Sjögren Riksbyggen 2O!9.

Valberedningens förslag kompletterades av stämman med ytterligare en kandidat som

styrelsesu ppleant.
En sluten omröstning vidtogs. Biloga 2
Beslutas att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning.
Gabriella Paneska llik, omval 2OL9 1år, Leif Karlsson, nyval 2019 L år, Dorren K Modin,
nyval 2019 1 år, Anders Bergström nyval 2019 1 år,

Katarina Åkerlund Riksbyggen , 2O1g (personlig suppleant för Jonas Sjögren)
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§17
Till fören ingsrevisor väljs:
Annika Sörensson

Till revisorssu ppleant väljs:
Rose-Mari Gustafsson

Dessutom beslutade stämman att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget:
KPMG

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

Harry Karlsson, 2OL9,läg. nr 147, Mats Andersson 2019 läg nr 236

Till sammankallande i valberedningen utses: Harry Karlsson

§]-e

Hänskjutna frågor samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlas.

§20
Ordföranden avslutar stämman.

Revisorer

Valberedning

Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner

Avslutning

Protokollförare: Justeras:

Justeras:

3

Göran Bard

lnga-Lena lvarsson
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Protokoll "sluten omröstning" Nr

Stämman Jonköpingshus nr 10 2OL8-LL-21

Antal röstsedlar 7 3 , varav 10 ogiltiga

Kandidat nr I Leif Karlsson b8 röster

Kandidat nr 2 Doreen K Madu ra P/ao,tet '{/ röster

Kandidat nr 3 Goran Medura JI röster

,ri b

*nr7e-Es A)L tra {'Ti e*t ** rösterKandidat nr 4

Kandidat nr 5

Kandidat nr 6

röster

röster

Signering rösträknare
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Närvarolista / röstlängd kan fås 
genom skickande av mail till 

styrelsen@hastskon.com


