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Arsstiimma
Bostadsrdttfiireningen Nedre

H

tirnet

Datum: 201'9-05-21
Ndrvarande: var god se bifogat dokument.
Plats: Restaurang Br ezza,Sko lgatan 3 1
$1 Stiimmans tiPPnande
Ordforande Ann-Christine Sigvardsson forklarar stdmman oppnad.
$2 Val avordftirande fiir stflmman
Beslut: Motet viljer Ann-Christine Sigvardsson till ordforande.
S

3 Godkiinnande av

dagordning

Beslut: Motet beslutar att godkdnna dagordningen'

$4 Anmilan avval Protokollftirare
Beslut:Motet beslutar att godkdnna Pyrola Bergsten till protokollforare.
$5 Val avtvi iusteringsmdn tillika rtistrflknare
justeringsmAn
Beslut:Motet beslutar att vilja Karl Asklof samt Carina Bergstrtim till

tillika rostrdknare.
$6 Friga om stdmman btivit stadgeenligt utlyst
Beslut:Kallelsen delades ut den 7 maj vilket dr inom 14 dagars-perioden, motet
konstaterar att stdmman har blivit stadgeenligt utlysL
7 Faststillande av rtistlingd
lB
eslu t: M otet faststiller ro stldngden.
S

I

Fiiredragning av styrelsens irsredovisning
Foljande frlgor/konstateranden uppkommer under mtitet:
* Kostnader gdllande att vdrme-kostnaderna fortsdtter att oka.
* Konsultarvode 84 325kr, vad dr det for konsulttjiinster? Ror f<irmodligen konsultation
gillande sittningsskado r.
* Okade kostnader gdllande fastighetstekniker. Fastighetstekniker bor bytas ut.
* Kostnaderna for revisorerna har okatfrin B750kr till 15 000kr, varfor?
* ilalansrikningen verkar inte stdmma till fullo. Siffror fr8n forra irets redovisning
overensstdmmer inte med irets.
Beslut:Styrelsen kommer att nterkomma till medlemmarna angiende eventuella
oklarheter. Styrelsen Sterkopplar till reviso rn gdllande balansrakningen.
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$9 F<iredragning av revisorns berittelse
Ann-Christine presenterar kortfattat revisorns berittelse.
Beslut: Mtitet anser revisorns berhttelse foredragen.
10 Beslut om faststfrllande av resultat- och balansrAkning
Beslut: Motet anser resultat- och balansrikning faststAlld med tilliigg som framkommit
under $8.
$

$11 Beslut om resultatdisposition
B eslut: M otet beslutar o m resultatdispositio n.
S12 Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Beslut: Motet beslutar om ansvarsfrihet frir styrelsen.

$13 Beslut om arvoden ftir styrelsen och revisorer ftir ndstkommande

verksamhetslr
Beslut: Mtitet beslutar att samma arvode ska fortsitta som tidigare

ir.

$14 Val av styrelseledamriter och suppleanter
An nika N o rlander p resenterar valberedningens fo rslag:

Ledamoter
Ann-Christine Sigvardsson: nyval 2 ir
Pyrola Bergsten: kvar sen 2018
Daniel Rados: kvar sen 20L8
Max Backman: nyval 2 5r
Suppleant Maria Wold-Troell: omval 1 flr
Revisor Deloitte: omval L ir
Beslut: Val fattas enligt valberedningens frirslag.

$15 Val av revisor och revisorssuppleant
I och med bytet av den tekniska forvaltaren kan det komma att bli aktuellt att byta den
ekonomiska forvaltningen ocksfl, di ingen av dessa funktioner, framforallt inte den
tekniska har fungerat pfl ett tillfredstiillande vis. SBC har samarbetat med Deloitte,
varfrir denna revisor har valts. Deloitte har sitt kontor i Ostersund vilket styrelsen finner
opraktiskt. De har exempelvis inte kunnat medverka vid Arsstdmmor. Styrelsen f<ireslir
att fortsatt en auktoriserad revisor ska f5 uppdraget men som dr lokalt forankrad i
Uppsala.

Beslut: Patrik Spets
suppleanten.
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S16 Val

20L9-05-27

avvalberedning

Beslut: Mritet beslutar att valberedningen fran frirra iretvaljs om.

$17 Av styrelsen
drende
Inget anmdls

till stimman hf,nskiutna frilgorsamt av ftireningsmedlem anmfllt

18 Stiimmans avslutande
B eslu t : Ann-Christine fri rklarar stdmman avs lutad.
S
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Protokollf0rare

OrdfOrande
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usteringsman tillika rOstrfl knare
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Ann-Christine Sigvard
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usteringsman tillika riistriknare

Carina Bergsfftim
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