
Dagordning Protokoll

1 Stdmmans <ippnande Stdmman iippnades av styrelsens ordftirande Torbj<irn Ljung.

z Godklnnande av dagordningen Dagordningen godkiindes av deltagarna.

3 Val av stiimmoordftirande Josefin Johansson valdes till ordlorande fiir stdmman.

4 Anmdlan av stiimmoordftirandens

val av protokollforare.
Stiimmoordf<iranden valde Daniel Falk till orotokolllorare.

5 Val av tvA justeringsm?in tillika
rristriiknare 

I
Paul Crisp och Rasiha Delilbasic valdes till justeringsmiin.

6 FriLga om stiimman blivit
stadgeenligt utlyst

Stiirnlnan ans6gs ha blivit stadgeenligt utlyst

7 Faststiillande av rostliingd R<istliinsden faststiilldes till 1 3 oersoner.

8 Foredragning av styrelsens

irsredovisning
Stiimordfiiranden ftiredrog stylelsens irsredovisning.

Pipekande frin medlem: Finns ett fel i irsredovisningen. Det stir minus diir det borde
vara plus i kiptexten f<ir resultat exkluderat avskrivningar pfl sidan 4. Ska alltsi vara
111 Kkr.

Friga frin tnedlem: Hur minga uppkommande liigenhetsftirsiiljningar har vi?

En liigenhet som vi fir tillging till nu. En ddr socialfrjrvaltningen hyr diir vi inviintar vad

de vill gdra. En diir vi sagt upp hyresgiist som overklagat diir vi fitt riitt i hyresniimnden
men diir vi fdtt en riverklagan till hovriitten. Sa 1 till 3 stycken.

Fr6ga om avsiittning till yttre fond: Varfiir tar vi inte pengar fren yttre fonden?

Vi har yttre fonden av formaliska skil och visar i ekonomin att vi kan ta den kostnaden.

F<irslag att Ia fthn yth'e fonden for att det kan se bdttre ut for ekonomin. Kan vara en bra
sak ftjr miiklarbetyg diir vi har ganska 169 status.

Finns det plan framit frir renoveringar?

Det firms en underhflllsplan som vi kdpt in 2013. Vi tycker att den dr orealistisk. Vi l6ter
energibevakning gora okuliira besiktningar och hiller koll sjiilva.
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Plats: Pi foreningens 96rd vid Hertigvdgen 6.
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Plats: Pd fore rd vid Hert 6
Hur 2ir det med stambyte?

Familjebostrider har bytt vertikala stammar 2005. Liggande stammar byttes 2011

Har ni nigot storl underh6ll planerat for 2021?

Vi hdller regelbunden koll. Inga stora behov som vi sert.

o Fdredragning av revisoms
beriittelse

Stiimmoordfiirande ftiredrog revisoms beriittelse. Stiimman godkiinde fbredragningen av
revisoms berettelse som lades till handlinsarna.

10 Beslut om faststiillande av
resultat- och balansriikning

Stiimrnan faststiillde resultat och balansrdknins.

ll Beslut om resultatdisposition Stzimman faststiillde ftireslagen resultatdisposition,

12 Friga om ansvarsfrihet ftir
styrelseledamcitema fijl det ginga
flret

Stdmman gav styrelsen full ansvarsfrihet frjr del
Beslutet var enh?illigt.

ganga iret.

IJ Faststiillande av styrelsearvode
och arvode ftil revisor fiir
niistkommande verksamhets6r.

Stiimman beslutade att styrelsearvodet lijr niistkommande verksarnhetsAr ftirblir oi en
ofiiriindradnivd om 3 basbelopp (dvs 3x47.300kr)

Stdmrnan beslutade att fortsiitta arvodera revisorn p6 l<ipande riiknine.
14 Val av styrelseledamriter och

suppleanter
valberedningen ftiredrog sitt arbete under iret. F<irslaget innebiir en stytelse p6 6
personer och 2 suppleanter.

Ordinare:
Paul Crisp (sittande t.o.m2021)
Rasiha Delilbasic (sittande t.o.m 2021)
Torbjrirn Ljung (omval t.o.m2022)
Cecilia da Mata (omval to.m2022)
Tomas Bokstrorn (omval t.o.m2020)
Daniel Falk (inval fr6n suppleant t.o.m 2022)

Suppleanter:
Emelie Nilsson Blommensbergsv 1 86 suppleant t.o.m 2021
Lars Bj rirnsson Blommensbergsv I 80 suppleant t.o.m 2021

Inga ytterliga forslag pi ledamriter eller suppleanter. Stiimman godkiinde
valberedningens fcilslag.

15 Val av revisor Nuvarande revisor iir Torbjdm Nordin pi Grant Thornton. Han omvaldes enhiillist
tillsammans med Grant Thomton som suppleant.

l6 Val av valberednins Josefin Johansson och Ida-Maria classon valdes enhiilligt till valberedningen.
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ts: P

Jc 'sefi n dr sammankallande
l7 Stiimmans avslutande Stiimman avslutades.

18 Ovriga fr6gor (inga beslut kan
fattas)

v r ta. ran meo nog ranra rned vrllkorsandnng 20 juni. Vad hiinder med det?
Vi flyttar l6n frin Nordea till SBAB med r.ania p6 ungefiir 0.g%.

vad h2inde med ftrslaget som diskuterades p6 fiirra irsstdmman om uteplatsen p6
berget?
Fn utegrupp har tagit fram ett ftirslag och kommer att bcirja bjuda in snart fiir de som iir
intresserade.

Vad hiinde med motionen som var med i ftrsta kallelsen?
ar lagd frin styrelsen fcir
astamma om det behrivs.
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