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§ 1 Stämmans öppnande
Ewa Rönnberg, vice ordförande, hälsar välkommen och mötet öppnas.
§ 2 Val av stämmoordförande
Stämman beslutar välja Rikard Christiansen till stämmoordförande.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar godkänna dagordningen.
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Ordföranden anmäler att Ewa Rönnberg för protokoll vid dagens stämma.
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman beslutar välja Susanne Kroon och Lennart Hedman till justeringsmän tillika
rösträknare.
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman beslutar att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
§ 7 Fastställande av röstlängd
Röstlängd är upprättad genom avprickning av närvarande, röstberättigade och fullmakter. Vid
stämmans öppnande deltar 20 närvarande och 19 röstberättigade (varav en fullmakt).
Stämman beslutar fastställa röstlängden.
Under mötets gång tillkommer 2 medlemmar och 1 avviker.
Röstlängden biläggs protokollet.
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen fanns när kallelsen till årsmötet gick ut tillgänglig på föreningens hemsida
att läsa eller laddas ned. Därefter har den tryckta versionen distribuerats i samtliga
bostadsrättshavares brevlådor.
Pierre Berglund gick igenom årsberättelsen punkt för punkt och inbjöd till frågor. Några av
frågorna besvarades efterhand och resten hänvisade ordföranden till frågestunden efter den

formella delen av mötet. En stor del av tiden ägnades åt frågor kring underhåll och reparation
av hissar.
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Ordföranden läser upp revisionsberättelse. Revisorn tillstyrker i revisionsberättelsen att
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 10 Beslut som fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Tre medlemmar reserverade
sig mot beslutet.
§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för
nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutar att styrelseledamöterna ska arvoderas med fyra basbelopp (f n 48 300 kr)
att fritt fördelas inom styrelsen samt att arvode för valberedningen ska vara 3 000 kr för
sammankallande och 1 500 för övriga ledamöter i valberedningen.
Arvode för revisorer är inte aktuellt för stämmans beslut, eftersom revisionen debiteras genom
revisionsbyrå.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag välja
Rikard Christiansen
Laila Hultén
Annelie Lindeblad
Zahra Mahmoud

2 år
1 år
2 år
1 år

ledamot, nyval (tidigare suppleant)
ledamot, omval
ledamot, nyval
suppleant, nyval

Ledamöter som valdes på 2 år 2021 och alltså har l år kvar på sin mandattid
Pierre Berglund
Ewa Rönnberg
Vinko Zupic

ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsen konstituerar sig själv, d v s bestämmer hur rollerna fördelas inom styrelsen.
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutar anlita Elina Entina från revisionsbyrån Baker Tilly för revision av
föreningens årsredovisning.

§ 16 Val av valberedning
Stämman beslutar att till valberedning välja
Lotta Bankå
Lennart Hedman

1 år
1 år

Omval
Nyval

Valberedningen konstituerar sig själv.
§ 17 Behandling av till årsmötet inkommen motion
Ingen motion hade inkommit.
§ 18 Stämmans avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande för visat intresse och förklarar årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Ewa Rönnberg

Rikard Christiansen

Justeras:

Susanne Kroon

Lennart Hedman

Efter årsmötet vidtog en frågestund där de frågor som väckts i samband med föredragningen
av årsredovisningen utvecklades och nya frågor och synpunkter tillkom. Den nya styrelsen tar
med sig alla synpunkter och förslag i det fortsatta arbetet.

