
Protokoll

Fört vid bostadsrättsföreningen Bishop Alumnos ordinarie föreningsstämma

2022-05-23.

Plats: IHM Business school, sal 12, Fabriksgatan 25.

1. Öppnande

Stämman öppnades av Ordförande Catherine Lef.

2. Dagordning

Dagordningen för stämman godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Catherine Lef valdes till ordförande för att leda dagens stämma.

4. Val av protokollförare

Elisabeth Berling valdes till protokollförare för stämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Robert X och Daniel Massot valdes till justerare och tillika rösträknare

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst besvarades med ja.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 14 medlemmar, varav 7 sittandes i styrelsen.

8. Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning.

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning per 2021 samt

revisionsberättelse framlades av kassör Joel Wärnberg och föredrogs. Det informeras

bland annat om ett lån som löpt ut och som lagts om, vilket sänkt räntekostnaden.

Det föreslås en hyreshöjning, på grund av ökade kostnader för bland annat el, med

möjlig höjning upp till 5%.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

10. Disposition av resultat

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan

att disponera årets resultat och föra fonddisponeringar enligt förvaltningsberättelse.



11. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna

verksamhetsåret. Det noterades att styrelseledamöterna ej har deltagit i detta beslut.

12. Arvoden till styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att ett arvode om 70 000 kr skall utgå att fördelas jämnt inom

styrelsen men dubbla summan till ordförande och kassör och arvoden till revisorer

som tidigare.

13. Val av styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter.

Följande personer valdes in i styrelsen.

Rickard Norlén

Jan Ottosson

Elisabeth Berling

Robert X

Berry Kristensson

Sid Olausson

14. Val av revisorer

Till revisor valdes revisor från Fröjs revisorer.

15. Val av valberedning

Till valberedning valdes;

Richard Eriksson-Hjelm

Johanna Landberg

Emme Åkesson

16. Av styrelse till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende

Det har inte anmälts några ärenden/frågor.

17. Styrelsen berättar

Styrelsen informerar om att det under gångna verksamhetsår utförts OVK.

En del akuta ärenden har också utförts såsom åtgärdande av vattenläcka i vita huset

gällande tak och vattenlås.

Det har tagits beslut om att renovera taket på det vita huset med beräknad

igångsättning under juni månad 2022.

Styrelsen har också sökt bygglov för att bygga förråd i röda huset, men ej erhållit

sådant, det har i stället beslutats att det kommer att byggas förråd till alla lägenheter i

garaget/skyddsrummet i röda huset.

Det har också förts en del diskussioner med restaurangen, där det nu finns en

planering.



Planering framåt:

Det planeras framöver för renovering av trapphus i vita huset samt byte av dörrar i

samtliga lägenheter.

18. Stämman avslutas

Mötesordförande Catherine Lef  tackade alla närvarande och förklarade stämman

avslutad.
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