Årsmötes protokoll 2019-06-12
1. Föreningsstämmans öppnande
Stämman öppnades 18:15
2. Val av stämmoordförande
Niklas Frisell från Riksbyggen valdes till stämmoordföranden
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Alexandre Andersson utsågs till protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes och fastställdes till totalt 42 röster varav 3 var fullmakter och 39
närvarande
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Niklas Frisell samt Caroline Jephson från Riksbyggen närvarade
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
7. Val av två personer jämte stämmoordföranden justera protokollet
Stämman valde Marta Elgan och Anders Carlsson
8. Val av minst två rösträknare
Stämman valde Arne Dahl och Simon Larsson till rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman fann att kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom
11. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse gicks igenom
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsförenings vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman godkände resultatdispositionen att överföra förlusten om 65 miljoner till
ny räkning.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

1 av 2

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andraförtroendevalda som valts av
föreningsstämman
Tre prisbasbelopp a 46.500kr att fritt fördela inom styrelsen. Revisor får 15% av ett
prisbasbelopp a 46.500kr samt att valberedningen har 15% av ett prisbasbelopp i ersättning
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Styrelsen ska består av 11 medlemmar varav sju ordinarier och fyra suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Daniel Fröjmark, Arne Dahl, Leif Stenlund valdes in som ordinarie ledamöter på ett år och till
suppleanter valdes Theodor Jikander, Lukas Strid, Inger Nebel och Maria Åseskog på ett år.
Styrelsen består sedan tidigare även av Anders Karlsson, Alexandre Andersson, Simon
Larsson och Marta Elgan som vid förra stämman valdes in på två år och därmed sitter kvar ett
år till utan omval.
18. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade att tre stycken revisorer skulle utses
19. Val av revisor/er och suppleant
Stämman valde som extern revisor Håkan Ekstrand från Yrev samt Maha Tayar som
internrevisor och Kristina Genell som suppleant till internrevisorn
20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre personer
21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman valde Mareile Walter som ordförande samt Curt Wells och Margret Uggla till
valberedningen.
22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda
ärenden som angivits i kallelsen
Motion Grannsamverkan mot brott – drogs tillbaks av motionären
Motion om avskaffande av P-tillstånd i pappersformat – avslogs
Motion om begränsad rökning delades upp i fyra delar;
a) Förbud mot rökning på balkongen – godkändes och skrivs in i ordningsreglerna
b) Avskaffande av askkoppar i form av cementrör mot innergården – godkändes
c) Avskaffande av askkoppar uppsatta vid entréer – godkändes
d) Förbud mot rökning i trapphus – godkändes
23. Föreningsstämmans avslutande
Stämman avslutades 19:40
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Stämmoordförande
Niklas Frisell

Protokollförare
Alexandre Andersson

Justerare
Marta Elgan

Justerare
Anders Karlsson
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