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Plats: Samlingslokalen, Vapengatan 19, Hdgersten

5r.

Stdmmans rippnande
Ordfriranden forklarar stdmman 6ppnad.

s2.

Valav ordfd,rande vid stimman
Jonas Hartelius vdljs som motets ordforande.

$s.

Val av protokollfrirare
Jenny Nagenius vdljs som protokollfcirare.

54.

UpprAttande av fiirteckning 6ver ndrvarande medlemmar
23 rdstberdttigade antecknas ndrvarande samt en fuilmakt.

Ss.

Faststdllande av dagord ningen
Dagordningen godkdnnes.

Se.

val av tv6 personer att jdmte ordf6randen justera protokoilet
Till protokolljusterare och rostrdknare vdljs Gustav Garmer och
Marcus Dahlin.

Sz.

Friga om kallelse behdrigen skett
Arsstdmman beslutar att kailelse har skett i stadgeenrig ordning.

s8.

Styrelsens 6rsredovisning
Peter Petersson berdttar om foreningens ekonomi: 265 151
kr positivt resultat.
Driftskostnader har 6kat 2 %. omldggning av l6nen har skett
under 20r.3.
Bel6 n i ngsgrad eft e r Netto-investeringen u ppg6 r
tll 2g %.
Marcus redovisade 6rets arbete: Energigruppen frirbdttringar
i tvdttstugorna har
skett genom bland annat nya torkskdp. Nytt styrelserum
har inrdttats gamla
i

mangelrummet. Informerade dven om barnvagnar i trapphuset
som ej dr tilldtet.
Ndgra frdgor kring Netto och kostnader uppkom rcirande
16n och intdkter. Bland annat
om vem som betalar for Nettos ombyggnad.
styrelsens verksamhetsberdttelse godkd nnes enhetligt
och med ackla mation.
Sg.

Revisorernas berdttelse
Arsmotet noterar att revisorerna i sina uttalanden har skrivit
2012-04-30 vilket
6rsmotet tolkar som skrivfel d3 uppgifterna i inledningen
avser per 2012-og-3L, varfcir
Srsmcitet anser att uppgifterna skall avse per 2012_Og_31.
Arsm<itet god

kd n ne r med 6 rsm6tets note ri ng reviso rernas
be rdtterse.
styrelsen f6r i uppdrag att stamma av med revisorn
s6 att detta dr en korrekt tolkning.

5ro.

Beslut om faststailande av resurtatrdkningen och
baransrikningen
Arsmcitet godkd nner med ackramation resurtat och

bara nsrdkningarna.
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s11.

Beslut i friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Arsmotet beslutar enhdlligt med acklamation att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet.

512.

Beslut i anledning av f<ireningens vinst eller fdrlust enligt den faststdllda
balansrdkningen
Arsmotet beslutar med acklamation att bifalla styrelsens forslag ang6ende
resu ltatrd kn ing.

813.

Frdga om aruoden

Arsmdtet beslutar att samtliga arvodena ska fcilja tidigare norm.
s14.

Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Valberedningen fciresldr att antalet styrelseledarmoter minskas fr6n 11

Valberedningen fdresl6r omval av:

till

10.

Eller Kugelberg

Marcus Dah16n
Gustav Garmer
HSB-representa nt

Valberedningen foresl6r nya:
Nina Bonnedal (ordinarie)
Petra Kdllbom (ordinarie)

Anders Gustafsson (ordinarie)
Maria Nykvist (suppleant)
Staffan Frid (suppleant)
Thorbj6rn Onegdrd (supplea nt)

Arsmotet beslutar med acklamation att antalet styrelseledarmciter skall vara L0
personer.
Arsmdtet beslutar att vdlja styrelse enligt valberedningens forslag.

s1s.

Val av revisor och revisorssuppleant
Arsmotet beslutar att vdlja Anna Forsmark som revisor pi ett dr samt att ingen
revisorsrepresentant ska vdljas. HSB revision har rdtt att utse egen revisor.

916.

Val av valberedning
Arsmotet foresl6r enhdlligt och med acklamation att vdlja Jari Rusanen,
Jenny Nagenius
och Anna Harkman till valberedningen.
Arsmotet beslutar antalet ledamciter till 3 personer.
Arsmcitet beslutar att vdlja Jari Rusanen till sammankallande.

s17.

Erforderliga val av fullm5ktige med suppleanter och iivriga representanter
i HSB
Arsmotet beslutar att delegera fr6gan tili styretsen.
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Beslut ang6ende isolering av vindar
Peter och Marcus presenterar styrelsens forlag om isolering av vindar och flytt av
vindsforr6d till fore detta biografen.
Frdgor vdcks kring storlek p6 forrdd. Inget beslut fattas, d6 det framfors att

informationen inte dr tillrdcklig for att ta beslut direkt,
Emmy Bonnemark friresldr bordldggning av fr6gan av isolering av vindar.

Arsstdmman beslutar att l6ta styrelsen fd i uppdrag att leta utjdmna gotvet for 355
000
kr i biografen. Arsstdmman beslutar att bordldgga frdgan om isolering av vindarna
i
enlighet Emmy Bonnedals forslag.
91e.

dvriga Srenden
Marcus Dahlin avtackar peter petersson, Rosa Ldnnkvist, vera Soderstrom, Anna
Harkman och Per-Arne Hikansson och tackar s6 mycket for 6ret som varit.

520.

Stdmmans avslutning
M6tesordforanden over liimnar ordfdrandeklubban till styrelseordforanden, som
forklarar 6rsmotet avslutat kl 20.55.

/'hal'z*;
Ordforande vid stdmman
Jonas Hartelius

/^

Sekreterare
Jenny Nagenius

tn

Jffit#^.V

Justerare
Marcus Dahlin
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Justerare
Gustav Garmer

