
 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bfr Åparken 

Onsdagen den 7 maj 2014 

 

1. Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Bo Jerneke öppnade stämman 

2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd)  

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 15 röstberättiga medlemmar. 

                                                                                                                            Bilaga 1 

3. Val av ordförande för stämman 

Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Bo Jerneke 

 

4. Val av sekreterare för stämman 

Stämman beslutade att välja Jenny Zachén att föra dagens protokoll 

 

5. Val av minst en person att jämte ordförande justera protokollet samt tillika vara 

rösträknare 

Stämman beslutade att som justerare välja Claes Böös som tillsammans med stämmo-

ordförande skall justera dagens protokoll 

 

6. Fastställande av dagordning 

Stämman beslutade att fastställa den förelagda dagordningen 

 

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

Stämman beslutade att stämman kallats i behörig ordning 

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2013. Stämman beslutade att lägga 

årsredovisningen till handlingarna.                                                             Bilaga 2  

 



 

 

9. Föredragning av revisionsberättelsen 

Föreningens revisor förtydligade att föreningens avskrivningar är linjära och helt i linje 

med nuvarande lagliga krav, detta innebär att ingen förändring av avskrivningar 

behöver göras.  Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.  

Bilaga 3 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen 

11. Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutade att fastställa förslag till resultatdisposition 

 

12. Beslut i fråga om ansvarfrihet för styrelsens ledarmöter 

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 

 

13. Beslut om arvoden  

Stämman beslutade att fastställa styrelsearvodet till 69 000 kr exkl. sociala avgifter, 

vilket fördelas mellan styrelsens ledarmöter enligt följande; 

Ordförande 20 000 kr 

Ledamot  10 000 kr 

Suppleant   3 000 kr 

 

14. Val av styrelseledarmöter och suppleanter 

Stämman beslutade att som ordinarie ledarmöter på 1 år välja; 

Bo Jerneke 

Cecilia Bladin  

Marcus Larsson 

Peter Hellberg 

Monica Rausén 

 

Stämman beslutade att som suppleanter på 1 år välja;  

Jan Boldrup 

Robert Aunes 

Robin Larsson 



 

 

15. Val av revisor och suppleanter 

Stämman beslutade att som revisor välja EY revisionsbyrå 

 

16. Val av valberedning 

Stämman beslutade att som valberedning välja; Annelie Larsson, Jenny Zachén samt 

Linus Thörnqvist med Annelie Larsson som sammankallande 

 

17. Övriga ärenden och motioner 

Inga propositioner/motioner har inkommit 

 

18. Stämmans avslutande 

Ordförande tackade för medlemmarnas engagemang och avslutade stämman 

 

Stockholm den 7 maj 2014 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Jenny Zachén 

Stämmans sekreterare 

 

 

 

Bo Jerneke      Claes Böös 

Stämmans ordförande    Justerare 

 

 

 

 

 

 


