
Bostadsrlittsfiireningen Ltivgirden I

Protokoll ordinarie stfl mma

Tid: Onsdag den 20 juni 2018 kl. 18.00

Plats: ABF, Kultur- och utbildningscenter, Virby
Nflrvarande: 18 rostber[ttigade medlemmar,varav I genom fullmakt

1. Stf,mmans tippnande

Johan Hagelqvist frin Jurideko Fastighetspartner hiilsade stiimmodeltagamavtilkomna

och forklarade diirefter stiimman oppnad.

2. Faststiillande av rtistliingd
Stiimman faststiillde rostliingden till 18 rostberiittigade medlemmar, varav 1 foretriiddes

genom fullmakt. Se bilaga 1.

3. Godkiinnande av dagordning
Sttimman godkiinde dagordningen.

4. Val av stf,mmoordfiirande
Strimman valde Johan Hagelqvist frAn Jurideko Fastighetspartner till stiimmoordf<jrande

5. Anmlilan av stiimmoordfiirandes val av protokollliirare
Olivia Dagerstig fran Jurideko Fastighetspartner valdes till protokollft)rare.

6. VaI av tvi justerare tillika rtistriiknare
Ruth Sundstrdm och Aydin Pektas valdes till justerare tillika rdstrtiknare.

7. Friga om stflmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Steimman beslutade att densamma blivit utlyst i behtirig ordning.
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Stiimmoordftirande informerade om att punkt 8-11 pi dagordningen inte skulle tas upp pi
sfArnman, med anledning av att ingen ekonomisk verksamhet funnits tidigare flr.

12. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamtiterna

Sttimman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
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13. Beslut om arvoden it styrelseledamtiter och revisorer fiir niistkommande
verksamhetsflr samt retroaktivt fiir tiden fram till och med fiireningsstflmman
Sttimman beslutade om ett styrelsearvode uppgiende till 350 000 kr exklusive sociala

avgifter att ftirdela efter erlagd arbetsinsats. Stiimman beslutade vidare om ett

revisorsarvode om 19 000 kr exklusive moms ftir niistkommande verksamhetsir.

Stiimman beslutade vidare om ett retroaktir,t arvode till styrelseledamoter och revisor om

totalt 250 000 kr exklusive sociala avgifter att fordela mellan dessa utifrin erlagd

arbetsinsats.

14. Val av styrelseledamdter och suppleanter
Stiimman beslutade att viilja ftiljande personer att ing6 i styrelsen:

Ledamoter:

Ingrid Skeppstedt (omval)

Magnus Lundberg (omval)

Burak Onsari (omval)

Ivan Matejic (omval)

Jouni Rydh (omval)

Suppleanter:

Ruth Sundstrdm (nyval)

Aydin Pektas (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Sttimman beslutade att viilja Joakim Mattsson frin BoRevision som revisor. Stamman

beslutade vidare att viilja Jorgen Gotehed frin BoRevision som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning
Stiimman beslutade att viilja Helena Kotilainen till valberedning.

17. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av ftireningsmedlem anmlilt
iirende
17.1 Styrelsens fiirslag pi Sindring av stadgar, se gulmarkering i bilaga L till kallelsen
Sttimman beslutade enhAlligt att anta styrelsens ftirslag pi nya stadgar.

17 .2 lnrdttande av arbetsgrupp
Stiimman beslutade enhiilligt att anta styrelsens forslag pi inrlittande av arbetsgrupper.

Styrelsens forslag inbegrep inriittande av en triidgirdsgrupp, en girdsgrupp, en bastugrupp

och en lokalgrupp. Medlem som iir intresserad av att ingi i en grupp eller vill l6mna

frirslag ombeds kontakta styrelsen per mail pi mailadress styrelsen@lovgardenl.se.
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18. Avslutande
Stiimmoordfdrande tackade niirvarande medlemmar ftir visat intresse och frirklarade

stiimman avslutad.
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Aydin PektasRuth Sundstrom

Justerare Justerare


