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1. Sttimman oppnades av Cadnalindberg.

2. Dagordningen godkiindes.

3. Till stbmmans ordforande utsigs Pelle Bergstrand, Deloitte.

4. Sofia Jonsson uts&gs till Protokollfdrare.

5. Katrin Fredriksson och Lisette Billstein utsigs till justerare och tillika rostriiknare.

6. Stiimman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Rostllingden faststdlldes. Stlimman hade32 stycken rdstberiittigade varav 4 genom fullmakt.

8. Pelle Bergstrand fr6n Deloitte foredrog irsredovisningen. Fdreningen fick detta &r ett

likviditetsoverskott om ca 300 000 kr vilket iir avsevlirt biittre iin fdrra 6rets likviditetsunderskott om

-50 000 kr.

9. Pelle Bergstrand foredrog revisionsberiittelsen dfl foreningens revisor, Torbjorn Nordin, Grant

Thornton, ej var ndrvarande. Revisorns uppgift iir att granska styrelsens arbete samt fdreningens

bokf<iring, Enligt revisorsberli'ttelsen hade Torbjorn Nordin inget att anmiirka p6.

10, Stiimman beslutade att faststiilla resultat- och balansr?ikningen.

1 1. Stiimman beslutade att anta fdrslaget om att faststiilla resultatdispositionen.

12, Stiimman beslutade enhtilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fOr foregiende 6r.

13. 3 olika fdrslag lades angiende styrelsensarvode f6r niistkommande verksamhets6r.
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1.2,5 basbelopp exklusive sociala avgifter

2. 100 000 kr inklusive sociala avgifter

3. 2,5 basbelopp inklusive sociala avgifter

Innan omrdstningen bestiimdes att, om tvi fdrslag fir lika minga rdster si skulle alla fi rdsta igen mellan

de forslagen istiillet fbr att Pelle Bergstrand skulle fi utslagsrosten. Forslag nummer 1 fick 15 roster,

fdrslag nr 2 fick 2 rdster och forslag nr 3 fick 12 roster, Ddrmed blev det forslag nr 1 som faststlilldes.

14. Stdmman antog valberedningens forslag till styrelse kommande 6r. Det beslutades att styrelsen ska

best& av 6 ledamdter och 2 suppleanter. Stiimman anser att styrelsen frifi fer fdrdela positionerna som

den finner det biist. Stiimman valde styrelsen pi ett flr.

Valberedningens fdrslag till styrelse:

Sara Brehmer

Magnus Briese

Janne Eriksson

Tomas Fdrlin

Jon Hassis

Sofia Jonsson

Carina Lindberg

Boel Odnegird

15, Stdmman valde Torbjdrn Nordin, Grant Thornton, till revisor,

16. Till ny valberedning valdes, Lisette Billstein (sammankallande), Emma Lundh och Per Stehlberg.

17. Styrelsen redovisar utfall av fdregiende 8rs motioner.

18. Tvi motioner var anmiilda, bida av fcireningens medlemmar.

a) Motion om anslutning till Stokabs bredbandsniit. Stiimman rdstar ja till styrelsens forslag om att

ansluta till Stokabs bredbandsniit med tillagget att foreningens medlemmar ska fi information ett halvir

innan Stokabs niit dr klart att anviinda si att medlemmarna har gott om tid att siiga upp eventuella

leverantdrer i tid.

b) Motion om att 6ka medlemmarnas engagemang, delaktighet och medansvar i allt som rtir
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bostadsriittsftireningen. Stiimman rostar i enlighet med styrelsens fcirslag att avsl6 motionen,

19. Styrelsens fdrslag rdrande utredning av omdisponering av garage. Styrelsen frjreslflr att den ges i
uppdrag att utreda alternativa anvdndningsomriden alternativt ombildning till bostadsrdtt for forsiiljning.

Fdrslag till beslut: Styrelsen fir i uppdrag att gh vidare och genomfdra foreslagna itgarder p6

marknadsmiissiga villkor.

Stiimman antar forslaget att ge styrelsen i uppdrag att ghvidare i frAgan och genomfora foreslagna

itgarder pfl marknadsmiissiga villkor.

20. Stiimman avslutas

Justeras:

Ordfdrande:

Justerare:

Protokollforare:


