BOFÖRENINGEN FRAMTIDEN
ÅRSMÖTE 2014-03-23
Protokoll
Mötet öppnades
Val av ordförande för mötet. Marja Olsén valdes till ordförande.
Val av sekreterare för mötet. Elisabet Rudhe valdes till sekreterare.
Val av justerare som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.
Ann-Lis Pedersen valdes att justera protokollet jämte ordförande.
Upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
Närvarolistan upprättades som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar.
Godkännande av kallelse till årsmötet. Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst.
Föredragning av verksamhetsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse.
Ingela Blomberg ordförande i Boföreningen Framtiden, föredrog verksamhetsberättelsen.
Inger Grape föredrog i kassörens frånvaro kassarapporten.
Marja Olsén föredrog i revisorns frånvaro revisionsberättelsen.
Årsmötet beslöt att godkänna berättelserna och kassarapporten och lade dem
till handlingarna.
Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
Fastställande av antalet styrelseledamöter, ordinarie samt suppleanter. Årsmötet beslöt att
fastställa antalet styrelseledamöter till sex ordinarie och en suppleant.
Val av styrelseordförande och kassör.
Ingela Blomberg omvaldes till ordförande.
Norman Burns omvaldes till kassör.
Val av övriga styrelseledamöter.
Elisabet Rudhe och Eva Sandstedt omvaldes till ordinarie styrelseledamöter.
Inger Grape-Burns och Lilja Kalmér nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter.
Stefan Strid omvaldes till suppleant.
Val av revisor.
Monica Karlsson omvaldes till revisor.
Val av valberedning.
Birgitta Hambraeus omvaldes till valberedningen. Någon övrig ledamot lyckades inte
årsmötet välja. Birgitta Hambraeus fick i uppgift att hitta ytterligare en ledamot till
valberedningen.
Beslut om årsavgift.
Årsavgiften fastställdes till oförändrade 150 kronor.
Budgetförslag för kommande budgetår redovisades av Elisabet Rudhe.
Beslut om firmatecknare. Styrelsens ordförande Ingela Blomberg och styrelsens

kassör Norman Burns tecknar firma var och en för sig. Paragrafen justeras omgående.
Information om planering för nästa kollektivhus. Punkten ströks eftersom information givits
innan årsmötet.
Övriga frågor.
Inger Grape – Burns föreslog att styrelsen ska föreslå en stadgeändring som går ut på att
hälften av styrelsen väljs på respektive årsmöte.
Eva Sandstedt tog upp frågan om behovet av samordning mellan de olika
kollektivhusföreningarna som arbetar jämsides.
Mötet avslutades.

Hägersten 2014-03-23
Vid pennan,
…....................................................
Elisabet Rudhe, sekreterare
Justeras:
…......................................................
…................................................
Marja Olsén, ordförande
Ann-Lis Pedersen, justerare

