Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i brf Krabban 12 maj 2018
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden Anders Hammarlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Dagordning godkännes
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av stämmans ordförande
Anders Hammarlund valdes till ordförande för mötet.
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Maria Lundahl valdes till sekreterare för mötet.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gunnar Martinsson och Liselotte Sterneborn utsågs till justeringsmän och rösträknare.
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämmodeltagarna ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7 Fastställande av röstlängd
31stugor var representerade av röstberättigade deltagare.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Per Palm presenterade årsredovisningen som godkändes.
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Per Palm läste upp revisionsberättelsen som godkändes.
§ 10, 11, 12 Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om resultatdisposition och
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition antogs enligt årsredovisning föredragen i § 8
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. En höjning av nästkommande periods hyror fastställdes
enligt följande:
‒

Lillstugor: 880 kr (tidigare 668 kr)

‒

Fiskarstugor: 1323 kr (1277 kr)

‒

Skepparstugor: 1423 kr (1370 kr)

‒

Kaptenshus: 1939 kr (1851 kr).

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer under nästkommande
verksamhetsår
Arvodet till styrelsen fastställdes till samma belopp som föregående period. Styrelsearvodet i sin
helhet beräknas till 50 000 kr/år + 1 000 kr/år till revisor
§ 14a, 14b, 15, 16 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor,
revisorssuppleant, valberedning
Valberedningens ordförande Lennart Eldh läste upp valberedningen förslag (bilaga).
Stämman godtog detta förslag.
§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor enligt stadgarna § 33:
•

Framtida investering i fiber
Anders Hammarlund presenterade styrelsens förslag att dra in fiber i alla stugor.
Diskussion fördes om huruvida föreningen ska investera i fiber (bredband) eller inte.
Röster höjdes för och emot. Stämman beslutade att styrelsen ska arbeta vidare med sitt
förslag för att bättre kunna redogöra för hur investeringen ska betalas.

•

Stadgeändring p.g.a. ändring av lagen om ekonomiska föreningar
Eftersom lagen om ekonomiska föreningar har ändrats är föreningen skyldig att göra vissa
stadgeändringar (bilaga). Maria Lundahl föredrog de olika ändringarna. Stadgeändringen
godkändes enhälligt av stämman.

§ 18 Stämmans avslutande
Ordföranden avtackade Liselotte Sterneborn och Gunnar Martinsson som avgick ur styrelsen.
Stämman avslutades.
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