Protokoll fört vid Brf Domherren nr ordinarie föreningsstämma 2019-05-15.
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Bengt Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Dagordningen godkändes.
Sören Möller valdes till ordförande för årsstämman.
Sören Möller valde Pia Löija till protokollförare.
Ronny Andersson och Seth Ove Nilsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
Stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
Röstlängden fastställdes.
Årsredovisningen fastställdes.
Revisionsberättelsen godkändes.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.
Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen .
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att följa valberedningens förslag att höja styrelsearvodena till 216 000
kr för år 2019, en höjning med 8000 kr.
14. Örnie Gunnarsson presenterade valberedningens förslag på val av styrelseledamöter:
Lars-Åke Philipsson på 2 år omval styrelseledamot.
Pia Löija 2 år nyval styrelseledamot.
Kristian Olofsson 1 år suppleant omval.
Runar Olander 1 år suppleant omval.
Emelie Broman 1 år nyval suppleant.
Stämman valde enligt valberedningens förslag

15. Örnie Gunnarsson presenterade valberedningens förslag på val av revisor. Öhrlings
PriceWaterhouse Coopers AB omval 1 år. Stämman valde enligt valberedningens förslag.
16. Stämman valde valberedning enligt;
Örnie Gunnarsson, sammankallande.
Sören Möller omval valberedning.
Marie Gustavsson omval valberedning.
17. Föreningens förslag och av föreningsmedlem anmält ärende:
1 Stämman antog enhälligt styrelsens förslag på nya stadgar för 2:a gången idag 2019-05-15.
17:1 Piskställning mellan hus 4 och 6 tas bort. En kommer att finnas kvar vid hus 8.
17:2 Avslag om att få hyra fler parkeringsplatser.

17:3 Styrelsen får i uppdrag att iordningsställa el-platser.
17:4 Styrelsen får i uppdrag att se över möjlighet till solfångare på tak.
17:5 Styrelsen får i uppdrag att informera om förbud om att skräpa ner och rasta djur i området.
17:6 Styrelsen får i uppdrag att ordna skötsel i motionens anda.
17:7 Styrelsen får i uppdrag att iordningsställa en bokhylla i föreningslokalen för böcker som
medlemmarna sedan kan låna/ byta böcker.
17:8 Avslag om belysning till parkering mot Norrköp, men belysning närmast hus 12 kommer att ses
över.
18. Bengt Larsson tackar Sören Möller och Pia Löija för en väl genomförd stämma samt tackar av
May Wrangell med blommor för många års tjänst i föreningen.
19. Sören Möller förklarar årets årsstämma som avslutad och bjöd in alla för kaffe och
smörgåstårta.
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