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Protokoll från föreningsstämma 2016-04-27 

1. Öppnande och upprättande av företeckning av närvarande medlemmar 
(röstlängd) 
Stämman öppnades av Bisse Frid. En förteckning över närvarande medlemmar 
upprättades (röstlängd). 25 lägenheter* var representerade av 30 medlemmar. 

* Efter en kontrollräkning har antal lägenheter justerats från 24 till 25. 

2. Val av ordförande för stämman 
Mikael Wahlström, Bonea, valdes till ordförande för stämman. 

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare för stämman 
Ordförandens och stämmans val av protokollförare var Anne-Lie Derger. 

4. Fastställelse av dagordning 
Dagordning fastställdes. 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 
För att justera protokollet jämte ordföranden, tillika rösträknare valdes Nora 
Weintraub och Leif Knies. 

6. Frågan om kallelsen till stämman behörigen skett 
Stämman beslutade att kallelsen behörigen skett i enlighet med stadgarna. 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning (Bilaga) 
Ordförande föredrog styrelsens årsredovisning. Stämman förklarade 
årsredovisningen behandlad. 

8. Föredragning av revisionsberättelsen (Bilaga) 
Ordförande föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att 
revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och 
balansräkningen. 

10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda 
balansräkningen. 
Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat enligt den fastställda 
balansräkningen. 

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det 
gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter. 

12. Beslut om arvode till styrelse och revisorer samt eventuella övriga arvoden 
Stämman beslutade att arvode till styrelse ska uppgå till 2 prisbasbelopp att fördelas 
fritt inom styrelsen samt att revisor betalas enligt löpande räkning 
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13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Av nuvarande styrelseledamöter avgår: 
Christer Liss 
Camilla Lindsten 

Av nuvarande suppleanter avgår: 
Cathrin Pajala 

Till ordinarie ledamöter, för ett år, valdes enligt valberedningens förslag: 
Bisse Frid (omval) 
Anne-Lie Derger (omval) 
Lennart Dufva (omval) 
Susanna Bolmquist (omval) 
Dan Larsson (nyval) 
Peter Nordberg (nyval) 

Till suppleanter valdes i ordning enligt valberedningens förslag: 
1: Pramchai Seekao Edström (nyval) 
2: Ulrika Erkenborn (nyval) 
3: Ulrika Imark (nyval) 

14. Val av revisor och suppleant 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med Niklas Jonsson som huvudansvarig, 
omvaldes som revisor och revisorssuppleant av stämman. 

15. Val av valberedning 
Stämman valde valberedning enligt nedan. 
Camiel Janssens (nyval, sammankallande) 
Olimi Rugumayo (nyval) 

16. Övriga ärenden 
Inga motioner eller övriga ärenden har inkommit från medlemmarna. 

Justerare 
Nora Weintraub Leif Knies 
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