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Protokoll Ordinarie Föreningsstämma

Måndagen 10 juni kl 19-21 i Östra Reals Aula, Karlavägen 79

Stämmans öppnande

Mötet öppnas av föreningens ordförande EvaKastensson.

Val av ordförande

Magnus Odin väljs till ordförande att leda stämman.

Val av protokollförare

Ulrika Greghammar väljs till protokollföra re.

Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner att den vid inpasseringen upprättade förteckningen över
närvarande medlemmar och ombud används som röstlängd.

Fastställande av dagordning

Dagordningen för stämman fastställs enligt utskick.

Val av justeringsmän och rösträknare

Anna Edin och Magnus Fahnehjelm väljs till rösträknare samt justeringsmän att
jämte stämmoordföranden justera protokollet.

Fråga om kallelse behörigen skett

Styrelsen redogör för hur kallelse till stämman skett. Stämman konstaterar att
föreningsstämman blivit sammankallad i enlighet med stadgarna.

Styrelsens årsredovisning

Daniel Bing redogör för årsredovisningen för 2012 utifrån den årsredovisning som gått
ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen till föreningsstämman.

Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen redovisas genom att förevisas på storbildsduk. Samtliga
närvarande ges möjlighet att gå igenom berättelsen som även finns med i
årsredovisningen för 2012.



§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2012 55
som de redovisats i årsredovisningen.

§ 11 Beslut r anledning av föreningens resultat/vInst enligt den fastställda
balansräkningen

Daniel Bing redogör för styrelsens förslag för dispositioner beträffande den fastställda
resultaträkningen så som det framgår av årsredovisningen för 2012. Stämman beslutar
fastsäIIa dispositioner beträffande föreningens resultat i enlighet med förslaget.

§ 12 Beslut I fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2012.

§ 13 Arvoden för styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att ersättningen till styrelsen skaändras och utgå med 2,5
prisbasbelopp per år. Arvoden till revisorer ska utgå på samma sätt som tidigare.
Stämman beslutar ienlighet med förslaget.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bo Kastensson redogör för valberedningens förslag till styrelse i enlighet med
fÖljande:

Då styrelsens arbetsbelastning förväntas öka under kommande år föreslås att
styrelsen utökas till åtta ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. Ordinarie
ledamöter EvaKastensson,Jonas Briland och Michael Lindström samt suppleant
Viveca Åkerhielm är samtliga valda för en period av två år och har ett år kvar.
Valberedningen föreslår omval av ledamot Daniel Bingoch omval av Patric
Carlsson som föreslås som ordinarie ledamot istället för suppleant. Valberedningen
föreslår nyval av Per Thurezon och Magnus Fahnehjelm. Samtliga nyval och omval
föreslås för en period av två är.

Stämman beslutar att välja styrelseledamöter i.enlighet med förslaget.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Bo Kastensson redogör för Valberedningens förslag till revisor och suppleant enligt
följande:

Valberedningen föreslår att Niklas Falkenstrand skaomväljas som föreningens revisor
och att Arne Lord ska omväljas som revIsorssuppleant.

Stämman beslutar i enlighet med förslaget.



§ 16 Val av valberedning ,

Mikael Arnborg och Bo Kastenssonväljs till ledamöter av valberedningen.

§ 17 Val av fullmäktigerepresentanter till HSB

Stämman beslutar att styrelsen får utse sådan representant.

§ 18 Beslut om försäljning av vinden

Styrelsen redogör för förslaget om att sälja råvindarna i föreningens fastigheter
externt och svarar på stämmans frågor med anledning av förslaget.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att - med ändring av tidigare beslut -
genom mäklare sälja vindsytorna i föreningens byggnader på marknaden genom
upplåtelse av bostadsrätt, i enlighet med det förslag som styrelsen tagit fram.

Efter begäran om votering räknas rösterna till 90 röster för och 20 röster emot.

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutar mötet.
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