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ASSESSORN Årsstämma 2014-05-08

Närvarande: se separat lista

51 ViceOrdförande Hans Uddfors hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

52 Förteckning över närvarande medlemmar upprättades.

53 Till ordförande för stämman valdes Sven-Arne Staflund och till sekreterare lnger Nilerdal^

S+ Tilljusteringsmän tillika rösträknare utsågs Bo Ljung och Mona Bergman.

55 Vid frågan om kallelsen till stämman behörigen utlysts blev svaret JA.

9O Årsredovisningen föredrogs.
Där framgår att reparation- och underhållskostnaderna ökat under 2013, detta beror på

pågående takrenoveringarna. En del av kostnaderna har bokförts som investering pga. att viss

del är att anse som utbyggnad och förbättring av berörda lägenheter. Bättre information kring

tidplanen av takrenoveringarna önskas, vilket också kommer att ske.

Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

5 Z Revisionsberättelsen föredrogs och stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till

handlingarna.

58 Stämman beslutade att godkänna den förelagda och presenterade Balansräkningen för 2013.

$g Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter beviljades.

010 Godkändes att den ansamlade förlusten för 2013 överföres till ny räkning.

911 Fastställes att arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning ska uppgå

till 2 basbelopp (f.n. basbelopp 44 400 kr).

S1Z Till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2014 och fram till nästa årsstämma valdes

Hans Uddfors.

S13 Val av övriga ledamöter:
lnger Nilerdal omval som ordinarie ledamot för 2OI4 och 2015

Mikael Furberg nyval som ordinarie ledamot för 2014 och 2015

Annika Sahlin nyval som ordinarie ledamot för 2014

Eva Månsson nyval som suppleant för 2014

Per Norberg omval som suppleant för 201-4

S14 Till revisorer för 201,4 omvaldes Erik Domeij samt nyval av Göran Sjölander

Till revisorssuppleant va ldes Marie Carlsson.
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ASSESSORN

$15 Till valberedningen omvaldes Carina Westerberg och nyval av Anette Haldn.

$ 16 lnformation av budget och kassaflödesanalys som visar på en fördubblad förlust för 2O1.4
jämfört med 2013. Detta beror på pågående takrenoveringar, under 20i.4 kommer ytterligare
2 tak att bytas, vilket kommer att resultera i ökade räntekostnader och avskrivningar.

Beslut togs att genomföra en hyreshöjning på L%fr.o.m. ZOL4-07-Ot.

I 17 ordförande tackade de närvarande för visat intresse, en trevlig årsstämma och förklarade
årsmötet avslutat.

Samtidigt avtackades avgående suppleant Paula Landqvist och ledamot Christina öhman för siit
arbete i styrelsen.
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