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1. Stiimman iippnas
Stiimman oppnades av Filip Nilsson.

2. Godkiinnande av dagordning
Dagordningen godkiindes.

3. Val av stfimmoordfiirande
Till stiimmans ordfdrande utsigs Pelle Bergstrand, Deloitte.

4. Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare
Reb Kerstinsdotter utsigs till protokollforare.

5. Val av tvfl justeringsmiin tillika riistrdknare
Anton h Thomas Christiernin utsigs till justerare tillika rostrliknare.

6. Frflga om stflmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stiimman finner att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Faststiillande av riistliingd
Rcistliingden faststiilldes. St2imman hade 15 stycken rostberiittigade medlemmar. Efter punkt
9 justerades rostliingden. Stiimman hade di 18 stycken rostberiittigade medlemmar.

8. Fiiredragning av styrelsens irsredovisning
Pelle Bergstrand foredrog irsredovisningen. Resultatet for 6ret Zir - 833 I43 kr, vilket iir en

forb?ittring med 1 1 tkr i j iimfdrelse med ir 2014 och I49 tlff i jiimforelse med hr 2013.

9. Fiiredragning av revisorns beriittelse
Pelle Bergstrand foredrog revisionsberiittelsen eftersom foreningens revisor inte niirvarande

vid motet. Revisorns uppgift iir att granska styrelsens arbete samt foreningens bokforing.
Enligt revisionsberiittelsen hade revisorn inget att anmiirka p6.

10. Beslut om faststflllande av resultat- och balansriikning
Stiimman beslutade att faststlilla resultat- och balansrtikninsen.

11. Beslut om resultatdisposition
Stiimman beslutade att anta forslaset om



12.Brhga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiterna fiir det gingna flret
Sttimman beslutade enhiilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet f<jr rlikenskaps6ret 2015.

13. Faststiillande av styrelsearvode och arvode fiir revisor ftir niistkommande
verksamhetsir
Sttimman beslutade att faststiilla styrelsens arvode fcir niistkommande verksamhetsir till 2,5
prisbasbelopp (2016 irs prisbasbelopp : 44 300 kr) exklusive sociala avgifter att fcirdela
inom sig. Stiimman beslutade tiven att ge styrelsen fortroendet att besluta om arvode till
revisor.

14. Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Stlimman beslutade att styrelsen ska besti av totalt 6tta personer, varav sex ordinarie
ledam<jter och tvi suppleanter. Stiimman beslutade attvaljafoljande personer till styrelsen:

Namn Ordinarie/Suppleant Mandat t.o.m. dr/kommentar
Johan Berglund Ordinarie 2018 Omval
Tomas Bokstrom Ordinarie 2018 Nyval
Reb Kerstinsdotter Ordinarie 2017 Sittande

Torbjorn Ljung Ordinarie 2018 Omval
Daniel Nelson (fd. Petersson) Ordinarie 2017 Omval
Mats Nilsson Ordinarie 2018 Nyval
Klara Ebeling Suppleant 2017 Nyval
Andreas Rosdn Suppleant 2017 Nyval

15. Val av revisor
Stiimman valde Torbjorn Nordin (Grant Thornton) till revisor fdr ytterligare ett 6r.

16. Val av valberedning
Till valberedning valde stiimman Per Stihlberg (sammankallande) och Olle Eriksson. B6.da

viiljs fdr en period om ett ir.

17. Av styrelsen till stiimman hiinskjuten friga samt av fiireningsmedlemmar anmiilda
motioner

Stiimman beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, att fdr andra Aret i rad godk2inna

foljande iindring i stadgarna. Samtliga rostberiittigade forutom en person rostade for forslaget.
o Att 4 $ tredje, fidrde och femte styckena i foreningens stadgar stryks och ersiitts med

foljande lydelse:

"Upplitel seav gift , dverlStel s eav gi ft , p antsiittnings avgift , s amt av gift for
andrahands-upplitelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgift fir
maximalt uppga iII2,5 procent av det prisbasbelopp enligt 2kap.6 och 7 gg

socialfbrsiikringsbalken som giiller vid tidpunkten for anscikan om medlemskap.
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Overlitelseavgiften betalas av forvtirvaren. Pantsiittningsavgift fir maximalt uppgi till
I procent av samma prisbas-belopp som ovan och som giiller vid tidpunkten ftir
underriittelse om pantsiittning.

Avgift for andrahandsupplitelse, som f6r tas ut flrligen, fir for en liigenhet maximalt
uppga till 10 procent per ir av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lZigenhet

upplits under en del av ett ir, beriiknas den h<igstatill€itna avgiften efter det antal
kalenderminader som liigenheten iir uppliten.

Foreningen har ratt till drojsmilsriinta enligt rlintelagen (1975:635) pfl obetalda
avgifter enligt denna paragraf frin fcirfallodagen till dess full betalning sker samt iiven
erslttning for piminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersiittning fcir

inkassokostnader m.m."

o Att 14 $ andra stycket f<jrsta streck-satsen Zindras si att den lyder:
"bostadsriittshavaren dr<ijer med att betala irsavgift eller avgiftfdr
an dr uh an ds upp ldte ls e."

Stlimman beslutade, i enlighet med styrelsens forslag, att for andra 6ret i rad godk2inna

ftiljande Zindring i stadgarna. Samtliga rostberiittigade rostade for forslaget.
o Att 4 $ andra stycket, forsta meningen, i fdreningens stadgar tindras si att den lyder:

"Fcireningens utgifter finansieras genom att bostadsriittshavama betalar irsavgift till
fcireninsen."

L8. Stiimmans avslutande
Stiimmans ordforande Pe lle B er sstrand fdrklarade

Bergstrand
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Justerare Anton Rydberg Justerare Thomas Christiernin


