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Dagordning

1. Stämmans öppnande
Andreas öppnade stämman 19:07

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tre justeringar
Ändring av punk 4 Anmälan av sQrelsens val av protokollftirare
Ändring av punk 13 till Arvode till styrelse och revisorer
En extra punkt l4B Val av valberedning.

3. Val av ordftirande vid stämman
Christina Almborg föreslås av styrelsen som ordforande vid stämman och
väljs därefter till ordftirande vid stämman.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollftirare
Jörgen Strandberg utsågs till protokollftirare.

5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordforanden skall
justera protokollet.
Peter Gunnarsson valdes till justeringsman tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Stadgarna säger senast 2 veckor ftire. Kallelse gick ut2l:a november.

Stämman anser att stämman dr i behörig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängden
Stämman har 10 Röstberättigade,6 nårvarande och 4 fullmakter. Detta
fastställdes som röstlängd, bilaga l.

Isak Berglunds närvaro godkändes enhälligt trots att han blir medlem forst
i2017-12-15, dvs dagen efter stämman.
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8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen gicks igenom av Henning Månsson. Under ärethar
postfack installerats. Hissen har renoverats. Byte till säkerhetsdörrar for
hyresgäster och till tvättstuga har genomforts. Planerade kommande
åtgärder är fasadrenovering och låssystem (genomftirt under hösten 2017).
Resultatet ar - 40t 911 kronor. Vilket ar ca 1 miljon bättre är förra året.

9. Revisorernas berättelse
Ordforande ftiredrar revi s i onsberätte I s ens sammanfattning.
Revisionsberättelsen tillstyrker att man fastställer resultat- och
balansräkning samt hanterar ftirlusten enligt styrelsen fiirslag genom att
överftira den till ny räkning. Revisionsberättelsen tillstyrker att stämman
ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

10. Fastställande av resultat och balansräkning
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen ftir 2016-07-01 - 2017-
06-30.

1 1. Beslut om resultatdisposition
Stämman fastställer styrelsen ftirslag till resultatdisposition, dvs. att årets

ftirlust, - 401911 kr, tillsammans med tidigare resultat balanseras i ny
räkning, efter det att 1,25 643 kr avsätts till yttre fond. Sammantaget
överförs i ny räkning - 5 119 178 kr.

I 2 . F r ägan om an svars frihet for styre I se ledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir det gånga verksamhetsåret.

13. Arvoden åt styrelse och revisorer
Beslutades att arvodera styrelsen ledamöter med 300 kronor per
protokollfort styrelsemöte och närvarande ledamot.
Beslutades om ersättningen till revisorer i enlighet med kostnadsräkning.

14.Yal av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Andreas Baxivanos och Jörgen Strandberg är valda som

styrelseledamöter for ytterligare 1 år.

Åsa Schetrer, som utgör valberedning, framlägger foljande ftirslag:
Henning Månsson omval pä 2 är

Julia Hackman nyval pä | itr
Anna Arborelius nyval på 1 år
Jonatan Fogelquist omval som suppleant, 1 år

Ulrika Trygger suppleant, | är
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Peter Gunnarsson omval som suppleant, 1 år

Inget annat forslag framkom och valberedningens ftirslag biftills av
stämman.

l4b Valberedning
Till valberedning väljer stämman Åsa Scherrer.

15. Val av revisor och suppleanter
Deloitte valdes till revisor och där ftireträdesvis Jon Nilsson.

[6. Första beslut om ändring av foreningens stadgar

För att ändra stadgarna krävs antingen att samtliga medlemmar skall
näwara och vara eniga, eller två stämmor följande efter varandra. För den
forsta gäller enkel majoritet. För den andra gäller 75Yo malorrtet.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens ftirslag, med vissa
justeringar, se bilaga 2.

17. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till stämman

1 8. Stämmans avslutande
Stämman avslutades 20: 1 5
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Jörgen Strandberg

Justeras
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Peter Gunnar§öfr"

Vid protokoller Ordforande
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Christina-Alinborg v/
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i1r/;/ z
FÖnsTa BESLUT OM ÄX»NTNG AV STADGAR

ENLIGT ORDINARIE STÄMMA 2017.12-14

Paragraf 8
Andra stycket
Nuvarande lydelse:
Utan hinder v första stycket får dAdsbo eller avliden bostadsrrittshavare utöva bostadsrritten.
Sedan tre år förflutit från dödsfollet far foreningen dock uppmana dödsboet att inom sex

månader visa att bostadsrritten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av
bostadsrcittshavarens dad eller att någon, som ej får vdgras intrride i föreningen, förvdrvat
bostadsrritten och sökt medlemskap. Uppmaningen skall skickas i rekommenderat brev till
dödsboets vanliga adre ss.

Ny lydelse efter ändring:
Utan hinder av första stycket får d\dsbo efter en avliden bostadsrrittshavare utöva
bostadsrcitten. Sedan tre år ftrflutit från dödsfollet får /breningen dock uppmana dödsboet att
inom sex månader visa att bostadsrritten ingått i bodelning eller arvskifte i anledning av
bostadsrrittshavarens dAd eller att någon, som ej får vcigras intrcide i föreningen, förvdrvat
bostadsrcitten och sökt medlemskap. Uppmaningen skall skickas i rekommenderat brev till
dödsboets vanliga adres s.

Paragraf 35
Nuvarande lydelse:
Föreningens rcikenskapsår omfattar tiden I juli - 30 juni. Före oktober månads utgång varje
år skall styrelsen till revisorerna avlcimna Jörvaltningsberdttelse, resultatrdkning samt
balansrcilcning.

Ny lydelse efter ändring:
Föreningens rrikenskapsår omfattar tiden I juli - 30 juni. Senast sex veckor före ordinarie

för e nings s t cimma s ka s tyr e ls e n till r ev i s or er na av I amna forv al tnin gs b er cit t e I s e,

r e s ul t atr rilcning s amt b al ans r cikning.

Paragraf 38
Fösta stycket
Nuvarande lydelse:
Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revision rir avslutad och revisionsbercittelsen
angiven senast den 30 november.

Ny lydelse efter ändring:
Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revision cir avslutad och revisionsbertittelsen
avgiven senast tre veckor före ordinarie föreningsstcimma.
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Andra stycket
Nuvarande lydelse:
Styrelsen skall avge slcriftligförklaring till ordinarie föreningsstrimma över av revisorerna

§orda anmdrlcningar.

Ny lydelse efter ändring:
Styrelsen ska avge slcriftligförklaring till ordinarie föreningsstrimma över av revisorerna

§orda anmdrlmingar.

Tredje stycket
Nuvarande lydelse:
Styrelsens revisionshandlingar, revisionsbercittelsen och styrelsens förklaring över av
revisorerna gjorda anmdrkningar skall hållas tillgcingligafar medlemmarna minst en vecka

fore denfareningsstdmma, på vilken de skall förekomma till behandling

Ny lydelse efter ändring:
Styrelsens redovisningshandlingar och revisionsberrittelse eller kopior av dessa handlingar
ska hållas tillgdngligafar medlemmorna minst nå veckor före denföreningsstcimma, på
vilken de sknförekomma till behandling. Likaså gciller styrelsens förklaring över av
r evi s or erna gj or da anmcir lcningar.

Paragraf 40
Nuvarande lydelse:
Medlem som önskar visst cirende behandlat på ordinarie föreningsstcimma skall skriftligen
anmcila rirendet till styrelsen senastföre oktober månads utgångför att cirendet skall kunna
anges i kallelsen.

Ny lydelse efter ändring
Medlem som önskar visst tirende behandlat på ordinarie föreningsstrimma skall slcriftligen
anmcila drendet till styrelsen senast l5:e september fr;r att cirendet skall kunna anges i
kallelsen.

Paragrlf 43
Nuvarande lydelse:
Kallelse till föreningsstcimman skall innehålla uppgift om förekommande cirenden och
utfdrdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmqr genom utdelning eller utsdndning
med post senast nå veckor for ordinarie och en veckaföre extraföreningsstdmma, dock
tidigast fyra veckor före stcimman.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på ldmplig plats inom

föreningens fastighet eller genom brev.
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Ny lydelse efter ändring:
Styrelsen kallar till föreningsstcimma. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för
föreningsstcimman. I kallelsen ska de cirenden som ska behandlas på fareningsstcimman
tydligt anges.

Kallelse får utfdrdas tidigast sex veckor Jöre stcimma och ska utfcirdas senast nå veckor före
stcimma. Detta gc)ller såvcil ordinarie som extra stcimma, och dven kallelse till stcimma som

ska behandla dndring av dessa stadgar.

Kallelse till föreningsstcimma ska ske genom utdelning eller genom e-post till en av
medlemmen angiven e-postadress. Kallelse anslås civen på ldmplig plats inomföreningens

fastighet.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på ldmplig plats inom

föreningens fastighet, genom utdelning, genom e-post till en av medlemmen angiven e-

postadress eller genom brev till angiven eller annanför styrelsen kandfystskpostadress.

Paragraf 47
Nuvarande lydelse:
Vidföreningsstcimman har varje medlem en röst. Innehar /lera medlemmar en bostadrcitt
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

Medlemfar företrcidas av ombud som inte rir medlem i foreningen. Ombudet skall förete
fullmakt i original ochfar ft)retrddaJler medlemmar.

Röstberc)ttigad rir endast den medlem somfullgjort sinaforpliktelser mot föreningen.

Ny lydelse efter ändring, genom tillägg av fiiljande till ovan:
Föreningsstcimman/år besluta att den som inte dr medlem ska ha rtitt att ncirvara eller på
annat sc)tt följaförhandlingarna vidforeningsstdmman. Ett sådant beslut cir giltigt endast om

det bitrcids av samtliga röstberdttigade som cir ncirvarande vidforeningsstcimman.

Ordförande vidföreningsstr)mma ochföreningens revisor har rtitt att ncirvara vid denna.

Företrcidare f1r fAreningens ekonomiska eller tekniska f\rvaltare har rritt att ncirvara vid
foreningsstrimma om de kallas.
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