
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Riksbyggens 
Bostadsrättsförening Gävlehus nr 22     
 
2014-04-08 
 
§ A 
Ordförande Toni Viktorsson hälsade alla välkomna och förklarade                 Stämmans  
stämman öppnad.                      öppnande 
 
§ B 
Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes              Fastställande 
denna förteckning som röstlängd som röstlängd.                                                  av röstlängd 
 
§ C 
Till ordförande för stämman valdes Bennet Jonson              Val av stämmo-  
       ordförande 
§ D 
Till sekreterare utsågs Tony Lindkvist                 Sekreterare 
 
§ E 
Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Pia Barrling  Justerare 
 
§ F 
Till rösträknare valdes Bo Edvardsson och Hans Englund                 Rösträknare 
 
§ G 
Godkändes att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning  Kallelse 
 
§ H 
Efter föredragning av styrelsens årsredovisning för tiden 2013-01-01-           Årsredovisning 
2013-12-31, beslöt stämman lägga denna med godkännande till handlingarna. 
 
§ I 
Föredrogs revisorernas berättelse för verksamhetsåret, som efter god- Revisions- 
kännande lades till handlingarna.     berättelse 
 
§ J 
Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att fastställa de i           Fastställande av  
årsredovisningen intagna resultat-och balansräkningarna              balans&resultat 
       räkning 
 
§ K 
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat    Resultats- 
1 049 083 kr balanseras i ny räkning.     disposition 
 



§ L 
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen             Ansvarsfrihet 
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.                  för styrelsen 
 
§ M  
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och          Antal ledamöter 
6 suppleanter, inklusive riksbyggens representanter.            & suppleanter 
 
§ N 
Styrelsen 57 185 kr plus KPI att fördela           Arvode styrelse 
Revisor      4 686 kr plus KPI                                                                         och  revisor 
KPI var lågt så det blev ingen uppräkning. Summan är den samma som 2012. 
 
§ O                           
Stämman beslöt att välja Toni Viktorsson till ordförande enl. § 15 i stadgarna         Val av  
på 1 år.                      ordförande
        
§ P 
Till styrelseledamöter   Mandattid            Val av ledamöte 
Omval Tony Lindkvist      2 år                & suppleanter 
Omval Sofia Frögren   2 år 
 
Kvarstående ledamöter: Birgitta Jonson och Joakim Broman         
 
 
Suppleanter  Mandattid 
Omval Hans Englund      2 år 
Omval Peter Holm      2 år 
Omval Tommy Sjöström     2 år 
 
Kvarstående suppleanter: Monika Westin och Hans Ström  
 
Det meddelades att Riksbyggen till styrelseledamot utsett Roland Holmsten  
med Maria Stolt som suppleant. 
 
§ Q 
Till revisor valdes Bo Edvardsson. Revisionsbyrå Grant Thornton                     Val av revisor 
 
§ R 
Stämman beslöt att utse valberedning bestående av 2 ledamöter              Valberedning  
Till ledamöter utsågs Birgitta Lundin och Elsie Holmgren med Birgitta  
som sammankallande 
 
§ S 
Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att hantera föreningens            Underhållsfond 
underhållsfond i enlighet med underhållsplan. 



§ T                   
Styrelsen hade hänskjutit en fråga om namnändring till stämman.             Hänskjutna 
Bostadsrättsföreningen har sedan den bildades 1984 hetat Riksbyggens         frågor till  
bostadsrättsförening Gävle Hus 22. Styrelsens förslag är att byta                  stämman 
Gävle Hus 22 mot Stenbär. Föreningens namn skulle då vara riksbyggens 
bostadsrättsförening Stenbär.  Stämman beslöt att tillstyrka namnbytet. 
För att namnbytet ska gälla så behövs ett till stämmobeslut, stadgeändring  
och anmälan till bolagsverket. 
 
§ U 
Ordföranden förklarade stämman avslutad.                   Avslutning 
 
 
 
Dag som ovan 
 
 
 
_______________________                        ___________________________ 
Tony Lindkvist   Bennet Jonson 
sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 
_________________________       
Pia Barrling 
Justerare 


