Protokoll fört vid årsmöte 2019 i Hyresgästförening

Hyresgästföreningen:

Östermalm

HGF nummer:

403

Möteslokal:

Östermalms föreningsråd
Sal 1, Valhallavägen 148

Mötesdatum:

2019-03-27

Årsmötet samlade ca 50 deltagare,
ingen närvarolista finns.

Antal deltagare (enligt bifogad närvarolista):

§ 1. Mötet förklarades öppnat av

Mats Clauson

§ 2. Fastställande av röstlängd och ev. nomineringstid
a) röstlängden fastställdes till:

32

stycken röstberättigade deltagare

b) nomineringstiden fastställdes till:
Per mail och annonser, vid olika
datum.

§ 3. Mötet beslöt att kallelse till mötet behörigen skett den
§ 4. Val av mötesledning:
a) till mötesordförande valdes

Simon Safari

b) till mötessekreterare valdes

Manfred Klint

c) till protokolljusterare tillika rösträknare valdes:

Henry Castenland och Gunnar
Johanson

§ 5. Styrelsens berättelser för 2018
a) verksamhetsberättelsen föredrogs av:

Mats Clauson

b) ekonomiska berättelsen föredrogs av:

Simon Safari

§ 6. Revisorernas berättelse för 2018 föredrogs av:

Göran Hallin

§ 7. Årsmötet beslöt att

bevilja

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 8. Beslut om arvode till styrelse och revisorer för år 2019:

20000 kr totalt till styrelsen. 5000
kr till revisorer.

§ 9. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen för år 2019
Boutveckling
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§ 10. Val av styrelse för år 2019:
a) till ordförande för två år valdes:

b) till ledamöter för två år valdes:

Ingrid Forsberg och Ylva Fernvall

c) till ledamöter för ett år valdes:

följande ledamöter har ett år kvar:
Mats Clauson (ordf), Clarence Bohlin,
Nils Gudmundsson och Marina Davidsdotter

c) till ersättare för ett år valdes:

Helene Lindgren

§ 11. Val av revisorer
a) 2 ordinarie revisorer för ett eller två år valdes:
Göran Hallin
b) 2 revisorsersättare för ett eller två år valdes:
Roland Nilsson (1 år)
§ 12. Val av 5 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare till Region Stockholms fullmäktige för ett år:

Ordinarie:
1) Mats Clauson

2) Ylva Fernvall

4) Nils Gudmundsson

5) Marina Davidsdotter

3) Clarence Bohlin

Ersättare:
1) Ingrid Forsberg
Boutveckling

2) Göran Hallin
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§ 13. Val av ledamöter och ersättare till förhandlingsdelegationer för kommunägda bolag, för ett år:
a) Svenska Bostäder, max 1 per LH–område
Peter Michanek

b) Stockholmshem, max 1 per LH–område
Anita Schilken

c) Familjebostäder, max 1 per LH–område
Martina Liljeholm och Kerstin Johansson (ers)

d) Stadsholmen, max 1 per LH–område
Clarence Bolin föreslås delta i Stadsholmens delegation, delegationen får ta ställning till
rösträtt och hur det ska fungera.

Boutveckling
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e) Micasa, max 1 per LH–område
Mattijahu Juhano

§ 14. Val av privat förhandlingsdelegation för Stockholms stad
a) 2 ledamöter för ett år, följande valdes
Mats Clauson och Ylva Fernvall

b) 1 ersättare för ett år, följande valdes
Roger de Robelin

§ 15. Val av förhandlingsråd
a) beslut om antal ledamöter
Årsmötet beslutade att antal ledamöter för 2019 ska vara

5

b) val av ledamöter för ett år
Nils Gudmundsson (sammankallande), Mats Clauson, Ylva Fernvall, Clarence Bolin och
Roger de Robelin

c) val av 3 ledamöter till förhandlingsrådets arbetsutskott för ett år (varav en från föreningsstyrelsen)
Nils Gudmundsson, Mats Clauson och Roger de Robelin
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§ 16. Val av husombud
Enligt bifogad lista.

§ 17. Val av valberedning för ett år:
Sammankallande: Jonas Forchhammer
samt

Kicki Jansson

och

§ 18. a) Behandling av motioner:

b) Förslag från styrelsen:

Boutveckling
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§ 19. Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade.

Vid protokollet

Justeras

...........................................................................
Mötessekreterare

................................................................................
Mötesordförande

...........................................................................
Manfred Klint

................................................................................
(Namnförtydligande)

Justeras

...........................................................................
av årsmötet vald justerare

................................................................................
av årsmötet vald justerare

...........................................................................
Henry Castenland

................................................................................
Gunnar Johanson

Protokollet skickas i bifogat svarskuvert till Boutvecklingsenheten snarast.
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