
Protokoll fört vid föreningsstämma för BRAVOS:s 

ekonomiska förening 2019. 

Plats:  Byahuset Kuggeboda 

Dag : 2019-03-23 Kl. 10.00 -12.00 

Föreningsstämman öppnades av föreningens ordförande Jonny Ulvtorp. Informerade om årets 

händelser och ett stort tack till styrelsen för ett engagerat och gediget arbete.  

§ 1  Till ordförande för stämman valdes Jonny Ulvtorp 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 En förteckning av närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman 

beslöt att fastställa förteckningen om votering skulle ske. På mötet var totalt 19 

närvarande. 

§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Mats Johansson och till justeringsmän tillika 

rösträknare valdes Jan Toftrup och Nils Johansson. 

§ 5 Kallelsen till årets föreningsstämma förklarades utlyst i behörig ordning.   

§ 6 Föregående mötesprotokoll från årsmötet och extrastämman 2018 föredrogs och 

godkändes. 

§ 7 Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning 

godkändes och lades till handlingarna.  (se hemsidan) 

§ 8  Revisorernas berättelse föredrogs av Jan-Olof Tynnerstål.  

§ 9 Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning (för mer 

info se hemsidan) 

§ 10 Föreningsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret 

§ 11 Inga framställningar. 

§ 12 Inga inkomna motioner från medlemmar. 

§ 13 Som arvoden för styrelsen uppdrog stämman åt ordföranden att bjuda ut 

styrelsemedlemmarna med respektive på en gemensam middag. J. Tofterup 

tyckte att styrelsen skulle kolla så att detta ej stred mot skatteverkets föreskrifter. 

                      P. Håkansson föreslog att revisorerna skulle ta fram förslag till ersättning för 

styrelsen.  

§ 14              Föreningsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att 2019 ta ut en avgift om 

350 kr för avloppet och 150 kr för fibern. Summorna inkl. moms. 



§ 15 Föreningsstämman beslöt att välja följande medlemmar till styrelsen:

                                                      

Ordförande, Jonny Ulvtorp    Kvar 1 år                         

Sekreterare  Mats Johansson                                          Omval 2 år                            

Kassör, Anders Johansson    Kvar 1 år                   

Ledamot, Peter Thorman    Kvar 1 år               

Ledamot Tomas Jönsson                                                Omval 2 år             

Suppleant, Anne-Lie Landehag   Omval 1  år                                  

Suppleant Maja Smitt                                                     Omval 1 år 

 

§ 16 Mötet valde följande medlemmar till revisorer: 

 Revisor, Jan-Olof Tynnerstål  Kvar 1 år                     

Revisor, Per Tobiasson                                                 Omval 2 år                    

Suppleant Stefan Nilsson    Omval 1 år               

Suppleant Christian Hansen  Omval 1 år 

                                           

§ 17 Mötet valde följande medlemmar till valberedning: 

 Jan- Gunnar   Lundgren    Omval 2 år                

Fredrik Nilsson                                                               Kvar 1 år               

Suppleant, Helen Smitt    Omval 1 år 

 

§ 18 Information från styrelsen: Jonny informerade om mötet i december med 

Ronneby kommun, RMT och BRAVO. RMT positiv till att överta 

avloppsstamledningen med fastighetsägarnas pumpar. Beslutades att pumparna  

besiktigas av RMT och BRAVO. Detta arbete har påbörjats. 

                      Anders informerade om läget vad gäller moms – och skattefrågan. Har skickat 

in en begäran om omprövning av ärendet till skattemyndigheten. Svar väntas 

under våren. 

                      Mats informerade om besiktningen/inventeringen av fastighetsägarnas pumpar. 

detta som ett underlag för fortsatta förhandlingar  

§ 19 Jan-Gunnar Lundgren föreslog att mötet premierar styrelsen på lämpligt sätt. 

Kanske genom en blomma eller liknande. Stämman antog förslaget. 

 § 20 Mötet avslutades genom att ordföranden tackade deltagarna för visat intresse 

och siade om ett händelserikt 2019 för BRAVO. 

 



                       

                 BRAVO:s hemsida:  bravo-kuggeboda.se 

 

 

 

 

 Sekreterare   Ordförande vid stämman 

 

 

 

 Mats Johansson  Jonny Ulvtorp 
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 Jan Toftrup                       Nils Johansson 

 


