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Protokoll ordi narie föreningsstämma 2022
Bostadsrättsföreningen Askungen

1

Tisdagen den 7 juni 2022 kl 18.30
Stora skrivsalen Göteborgs Universitet, Viktoriagatan 30

L,

Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Annette Linton hälsade alla välkomna och förklarade stämman
öppnad.

2.

Valav ordförande vid stämman
Per-Olof Ragnerius valdes till mötets ordförande.
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Carola Kylin valdes till protokollförare.
4. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 28 medlemmar varav 24 röstberättigande, 2 genom fullmakt.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Stämman fann att samtliga närvarande hade närvarorätt.
6. Godkännande av dagordningen
Den i förväg utskickade dagordningen godkändes.
7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt två rösträknare
Mötet valde Stig Ursing och Agneta Olofsson till justerare.
Mötet valde Agneta Ragnerius och Elisabeth Eddn till rösträknare.
8. Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman ansåg att kallelsen skett i behörig ordning.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Annette Linton redogjorde för föreningens arbete under 2021.
J ea nette Klavborn ( HSB) föred rog å rsredovisn ingen.
10. Genomgång av revisorernas berättelse.
Jea nette Klavbo rn redogjorde kortfattat för revisorernas berättelse.
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen som redovisats.
12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
Stämman beslutade att balansera årets vinst mot resultatet i enlighet med styrelsens
förslag.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
14. Fåga om arvoden
Styrelsen, Revisorer, Valberedning och andra ekonomiska ersättningar
Va be red n ingen föreslog oförä nd rad pri ncip i a rvoderingen.
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Till protokollet antecknas att detta innebär 8 prisbasbelopp / är att fördelas av styrelsen.
15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslog 7 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Stämman beslutade i
I

enlighet med valberedningens förslag.
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16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Följande ledamöter omvaldes av stämman:

Annette Linton 2 år
Hans-Ove Sjövall 2 år

Per-Olof Ragnerius 2 år
Följande suppleanter omvaldes av stämman:

Judith Kerdkgyårtö 2 år
Fanny Linton 1 år

17. Val av revisor och suppleant
Stämman valde:
Carina Eriksson som revisorfrån BoRevision (omval).
Magnus Emilsson som revisorsuppleant från BoRevision (omval).
Som internrevisor valdes Marie Alkvist Karlsson (omval) och som suppleant internrevisor
valdes Joakim Bond (omval).

18. Val av valberedning en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman valde Christer Dijndr och Elisabeth Eddn
19. Av styrelsen tillföreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden

a.
b.

Proposition 1: lntroduktionsmöte för nya medlemmar
Stämman beslutade att bifalla propositionen.

Motion 1: Hyresförhandling med Hyresgästföreningen
Stämman beslutade att avslå motionen.

20. Avslutning
Per-Olof Ragnerius tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

?^. d,l*
Per-Olof Ragnerius, mötesordförande

Agneta Olotsson, justerare
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