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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011
Bostadsrättsföreningen Tre Lejon på Norra Älvstranden, Göteborg
Plats: Församlingshemmet, Gamla Lundby kyrka
Tid: 8 juni 2011 kl 18.30
$1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
(röstlängd)
Se bilaga.
$2 Val av ordförande på stämman
Peder Törnqvist väljs enhälligt till ordförande på foreningsstämman.
$3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Kalle Lid6n Jönsson väljs av ordförande till sekreterare för stämman.

$4 Fastställande av dagordningarna
Fastställs en ligt förslag.
$5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
Anna-Karin Höijer och Yvonne Björnström väljs av stämman att justera protokollet

$6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Stämman anser att kallelsen skett stadgeenligt.
$7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ordförande föredrar årsredovisningen som skickats ut tillsammans med kallelsen. RB har
av styrelsen valts att förvalta vår fastighet. Öhrlings Pricewaterhouse Cooper har valts att
vara revisorer. David Winterleijon går igenom resultaträkningen och balansräkningen.
$8 Föredragning av revisionsberäftelsen
Revis io nsbe rättelsen fö red ras av o rdföra nde.
$9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen fastställs.
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$10 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
$11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt
fastställd balansräkning
Stämman beslutar att använda den uppkomna vinsten enligt styrelsens förslag och vinsten
balanseras i ny räkning for nästa räkenskapsår 2011.

$12 Beslut om arvoden
Vid föregående stämma beslöts att styrelsen skulle ha 0,8 basbelopp i arvode. Peder
föreslår att arvodet ska höjas till 1,0 basbelopp vilket är nivån i våra grannföreningar
Mjölner och Kvarnen.
Stämman beslutar att 1 basbelopp skall vara styrelsens arvode.
$13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Yvonne Björnström och Martin Uddenborg har utgjort valberedning. Yvonne redogör for
förslag till ny styrelse:
Helena Leufstadius
Anna-Karin Höijer
Johan Malm
Mikael Ekbrand
Yvonne Björnström
Martin Uddeborg
Niklas Falk
Karl Liden Jönsson
Lisa Svensson
Valberedningen förslår att samtliga väljs av stämman och att den nya styrelsen själva får
konstituera sig.
Stämman beslutar att välja ovan föreslagna personer till styrelse.
$14 Val av revisor och suppleant
Stämman beslutar att välja Öndings Pricewaterhouse Cooper till revisor.
$15 Val av valberedning
Till valberedning föreslås:
Denise Fors6n
Mattias Landvik
Stämman beslutar att välja ovan foreslagna personer till valberedning.
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516 Ovriga ärenden vilka angivits i kallelsen

lnga övriga ärenden har anmälts.
Si 7 Arsstämmans avslutande
Peder förkla rar årsstämman för avslutad.

Justeras:

Höije

Yvonne Björnström

(3)

