Bostadsrättsföreningen Sjöstaden, Stockholm
Protokoll fört vid föreningsstämman den 12 maj 2011
1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Wiiu Lillesaar öppnade stämman och hälsade välkommen.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av ordförande för stämman
Ulf Fridebäck valdes till ordförande.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Agne Jälevik anmäldes som styrelsens val av protokollförare.
5. Val av justeringsmän – tillika rösträknare
Kersti Deremo och Tomas Laufer valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Stämman godkände utlysningen av stämman.
7. Fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar
Avprickning av närvarande medlemmar i medlemsförteckningen visade att 68 personer var
närvarande, representerande 52 lägenheter. Förteckningen godkändes som röstlängd.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2010
Ordföranden Wiiu Lillesaar inledde med att konstatera att styrelsen under verksamhetsåret
arbetat framgångsrikt och i stor enighet. Ordföranden riktade också ett särskilt tack till portombuden, trädgårdsgruppen och alla som ställt upp på städdagar.Därefter följde rapporter från
olika ansvarsområden.
Lars Navander informerade om de besparingar som åstadkommits tack vare det nu
genomförda energisparprojektet, men berättade också om reparationer som väntar, bl a
behöver
taket åtgärdas. Jeanette Bergström rapporterade om god ekonomi i föreningen och Tomas
Axelsson förklarade den genomförda avgiftssänkningen. Inger Schönning informerade om
den nyetablerade Grannsamverkan.
Stämman beslutade godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen hade skickats ut i samband med kallelsen till stämman.
Stämman beslutade godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman fastställde den presenterade resultat- och balansräkningen för år 2010.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt att i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen fastställa
resultatdispositionen för räkenskapsåret.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.
13. Fråga om arvoden
Beslutades att bibehålla det nuvarande styrelsearvodet på 100.000 kr för kommande
räkensskapsår.
14. Val av förtroendemän
I enlighet med valberedningens förslag valdes:
Ordförande – väljs på 1 år
Wiiu Lillesaar
Ordinarie ledamöter – väljs på 2 år
Lars Navander – omval
Anders Gustafsson – nyval
Diana Maxwell – fyllnadsval 1 år
Agne Jälevik – 1 år kvar på mandattiden
Suppleanter – väljs på 1 år
Ulla Falkmarken – omval
Margareta Eriksson – omval
Inger Schönning – omval
Anders Källhed – nyval
Revisor och revisorsuppleant – väljs på 1 år
Ingrid Ståhl – ordinarie – omval
Lena Norman – suppleant – omval
Medlemsrevisorer – väljs på 1 år
Inge Vierth – omval
Jörgen Söderström – nyval
Valberedning – väljs på 1 år
Mötesordföranden föreslog omval av Kajsa Wikström och Patrick Borg samt nyval av
Christina Wahlund Nilsson. Stämman beslutade enligt förslaget. Kajsa Wikström blir
sammankallande.
15. Portombud
Wiiu Lillesaar presenterade samtliga portombud och informerade om portombudens
verksamhet. Nytt portombud i 42:an blir Birgitta Sundberg Björk och Vera Winell
övertar portombudsposten i nr 40.
16. Stämmans avslutande
Wiiu Lillesaar avtackade med biobiljetter avgående styrelseledamoten Jeanette Bergström
och med blommor likaledes avgående Tomas Axelsson. Blomstertack också till
valberedningens avgående Birgitta Timm och stämmans ordförande Ulf Fridebäck.
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