Årsmötesprotokoll 2011
Tid: 2012-03-08
Plats: Håtuna Udde, Håtunaholm, Sigtuna
Närvarande: Se bil.1 - Deltagarlista samt röstlängd vid årsmöte i BRiF den 8/3 2012
Dagens möte inleddes med företrädare för försäkringsbranschen som gav två mycket uppskattade
föredrag med rubriken ”Hur ser bygg – och försäkringsbranschen på relining?
Först ut att ge sin syn på läget var Peter Bratt som är skadeexpert på Länsförsäkringar. Näste
föredragshållare var Ola Siltala som jobbar som oberoende försäkringskonsult i eget företag. Efter en
kort kaffepaus vidtog sedan årsmötesförhandlingar.
§ 1 Stämmans öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade föreningens 3:e årsmöte.
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Maria Ovsiannikow och till sekreterare för mötet valdes Peter
Halling.
§ 3 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän för dagens mötesprotokoll valdes Kenneth Öhman och Peo Dahl.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen för mötet godkändes.
§ 5 Mötets utlysande
Mötet ansågs behörigt utlyst
§ 6 Upprop. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att deltagarlistan (se bil. 1) vid behov justeras och användas som röstlängd.
§ 7 Val av rösträkningskontrollanter
Mötet beslutade att Kenneth Öhman samt Peo Dahl skall fungera som rösträkningskontrollanter.
§ 8 Föregående protokoll
Föregående årsmötesprotokoll av den 15/2 2011 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna
§ 9 Verksamhetsberättelse
Ordförande redogjorde för föreningens verksamhetsberättelse för 2011 (se bil. 2, Årssammandrag).
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna

§ 10 Resultat- och balansräkning
Ordförande redogjorde för föreningens resultat – och balansräkning för 2011 (se bil. 2 –
Årssammandrag) . Balans - och resultaträkningen godkändes.
§ 11 Revisorernas berättelse
Upplästes av Ordföranden (se bil. 3 – Revisionsberättelse)
§ 12 Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§ 13 Fastställande av inträdes- och serviceavgift
Mötet beslutade att medlems –, service – och inträdesavgifterna skall vara oförändrade, dvs:
Inträdesavgift:
SEK 0
Medlemsavgift:
SEK 500
Serviceavgift:
SEK 4.500
§ 14 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Föreningens styrelse och revisorer erhåller inget arvode för sitt styrelsearbete. Viss kostnadsersättning
kan dock utgå för resor mm i samband med styrelsearbetet.
§ 15 Budget
Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till budget (se bil. 4 – Budget 2012).
Budgeten godkändes.
§ 16 Val av ordförande
Valberedningens sammankallande Jan - Erik Svedlund meddelade valberedningens förslag till styrelse
och som ordförande på ett år valdes:
Peter Halling, Aarsleff Rörteknik AB
(ledamot, 1 år kvar)
§ 17 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Valet av styrelseledamöter följde valberedningens förslag, styrelsen för år 2012 fick följande
sammansättning:
Till ledamöter för en tid av två år valdes:
Peter Jobark, Ibid Rörteknik AB
Karl Stavaeus, Proline AB
Tomas Sjögren, VVS Teknik AB

(omval, 2 år)
(nyval, 2 år)
(nyval, 2 år)

Till suppleanter för en tid av två år valdes:
Roger Wikström, Swoosh AB
(nyval, 2 år)
Till suppleanter för en tid av ett år valdes:
Mathias Svensson, Tubus System AB

(nyval, 1 år)

Övriga styrelsemedlemmar:
Stefan Håkansson, HWQ
Anders Oveland, OP Rörteknik AB

(ledamot, 1 år kvar)
(suppleant, 1 år kvar)

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor på ett år valdes:
Ulf Englund, Trast AB
(nyval, 1 år)
Till revisorssuppleant under ett år valdes:
Johan Forsman, S – Pipe AB

(omval, 1 år)

§ 19 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén
Som sammankallande i valberedningen valdes Kaj Nerman och som ledamot valdes Maria
Ovsiannikow.
§ 20 Motioner och övriga ärenden
Inga motioner hade inkommit.
§ 21 Datum för ev. föreningsmöte hösten 2012
Beslutades att nästa medlemsmöte skulle hållas onsdag den 31/10.
Styrelsen fick i uppdrag att utforma program samt att boka lokal vid lämplig tid.
§ 22 Stämmans avslutning
Ordföranden avslutade stämman för år 2011 och tackade samtliga deltagare för goda insatser.
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