Bostads rättsfii renin gen Sj östaden, Sto ckhol m
Protokoll fört vid öreningsståimman den 14 maj 2013
1. Stämmans öppnande
Föreningens ordfiirande Ulla Falkmarken öppnade ståimman och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.
3. Val av ordfiirande fiir stämman
Ulf Fridebäck valdes till ordftirande.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollliirare
Anders Källhed anmäldes som styrelsens val av protokollftirare.

Val av justerare - tillika rösträknare
Wiiu Lillesaar och Stig Erlandsson valdes till röstriiknare och justerare.
5.

blivit behörigen utlyst
Föreningen godkåinde utlysningen av stämman.
6. Fråga om stämman

7. Fastställande av röstlängd. Förteckning av närryarande medlemmar.
73 av lägenheterna var representerad av personlig nåirvaro samt 8 lägenheter via fullmakter.
Stiimman godkåinde forteckningen som röstlåingd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning for 2012.
Vice ordforande Tomas Axelsson och kassören Diana Maxwell och Inger Schönning,
milj öansvarig, redogj orde fiir årsredovisningen.
Stiimman beslutade att godkåinna och lägga fusredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen hade skickats ut i samband med kallelsen till stiimman. Stiimman
beslutade godkåinna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen.
Stiimman faststiillde den presenterade resultat- och balansråikningen

ftir 2012.

11. Beslut om resultatdisposition
Ståimman beslutade att i enlighet med fiirslaget
resultatdi sposition ftir råikenskapsåret.

i ftirvaltningsberättelsen fastställa

12. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stttmman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet

ftir år 2012.

13. Fråga om aroden
, Beslutades afi höja årsarvodet 102.500 kr, med konsumentprisindex.

14.

Val av fiirtroendemän

I enlighet med valberedningens ftirslag valdes:

Ordfiirande - väljs på 1år
Lars

Hallgren

TegelviksgatanTT

Ordinarie ledamöter

Diana Mo<well
Anders Källhed
Jarmo Honkanen
Birgitta Timm

-

väljs på 2 år
TegelviksgatanT3

nyval

I
I

år kvar
år kvar

Tegelviksgatan 73
Tengdahlsgatan 44
Tegelviksgatan 73

omval
nyval

Suppleanter - väljs på I år
Ewa-Lena Heikenborn Tengdahlsgatan 40
Tengdahlsgatan 44
Anne Honkanen
Rose-Marie Liljestad Tegelviksgatan 75
Tegelviksgatan 79
Roland Hallberg

omval
omval
omval
nyval

Revisor och revisorssuppeant - väljs på I år
Ingrid Ståhl, BDO Stockholm AB, ordinarie
Lena Normann, BDO Stockholm AB, suppleant

omval
omval

Medlemsrevisorer

- väljs pa I år

Södeiström
Karin Gustafsson

Jörgen

Tegelviksgatan 7l
TegelviksgatanTT

omval
omval

Valberedning - väljs på I år
Nyval av Inger Schönning och omval av Christina Wahlund Nilsson samt Patrick Borg som
också blir sammankallande ftir valberedningen.
15.

Motioner

Motion av Patrick Borg om en tydligare bild av den ekonomiska prognosen ftir de ntirmaste
fuen. Sttimman beslutade enligt styrelsens ftirslag.

Moiion av Bengt Håkansson och Conny Larsson avseende fiinstertätning.
Ståimman beslutade enli gt styrelsens ftirslag.

Motion av Conny Larsson ang. underhåll av entrdportar.
Sttimman biföll motionen.
Motion av Wiiu Lillesaar angående tid fiir ordinarie stiimma.
Ståimman bifrll motionen.
Motion av Wiiu Lillesaar angående av stadgarna $21 punkt 2.
Sttimman bifrll motionen.
Motion av Jeanette Bergström m.fl. angående garagehy ran.

M

Sttimman beslutade, efter votering 36 röster

fiir och 29 emot, att bifalla motionen.

Motion av Jeanette Bergström m.fl. ang. ändring av stadgarna $ 21 andra stycket. Ståimman
beslutade bifalla motionen.

åf#äffå'dåTJ1*i*nade

klubban tlr nyvalde ordftirande Lars Hallgren
tackade for fiirtroendet och avslutade ståimman.
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