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srÄMMANS öpprueruoe

Arne Eriksson, styrelsens ordförande, öppnar mötet.

VAL AV ORDFöRANDE VID STÄMMAN
Styrelsen föreslår stämman att välJa Ove Schramm från Creo Advokater till
stämmans ordförande.

Stämman väljer Ove Schramm från Creo Advokater till stämmans ordförande.

ANMÄLAN AV ORDFöRANDENS VAL AV PRoToKoLLFöRARE

Ordföranden anmäler Ann Eriksson från AdEx Fastighetsutveckling AB att föra
protokollet.

GODKÄNNAN DE AV RöSTUNG D

Röstlängden fastställs till sextiotvå (52) röstberättigade varav elva (11) genom

fullmakt.

Röstlängden justeras senare, under punkt 13, till sextiosex {66) röstberättigade
varav elva (11) genom fullmakt.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNI NG EN

Stämman fastställer dagordningen.

VAt AV TVÅ JUSTERARE ATT JÄMTE ORDFöRANDEN JUSTERA PROTOKOTLET OCH

FYRA RöSTRÄXruNNT

Stämman föreslår lrene Åhlander och Kerstin Strömberg tilljusterare tillika
rösträknare.

Stämman väljer lrene Åhlander och Kerstin Strömberg tilljusterare tillika
rösträknare.

FRÅGA oM KALIELSE BEHöRIGEN SKETT

Stämman fastställer att kallelse till ordinarie stämma behörigen skett.

STYRELSEN S ÅnSneOOU Slrt t rue

Stämmans ordförande, Ove Schramm läser rubrikerna i årsredovisningen.

Stämman ställer frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
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REVISORERNAS BERÄTTELSE

M a rtin Boström, intern revisor, redogö r för revisorernas berättelse

Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BAIANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

BESLUT IANLEDNING AV FöRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄI.IOA

BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen föreslår att årets förlust disponeras på följande sätt:

Ansamlad förlust
Ärets förlust

Behandlas så att
Reservering till yttre repa rationsfond
lanspråktagande av yttre reparationsfond
I ny räkning överföres

-32 584 873
-34 154 638
-66 739 511

11 615 000
-32 120 000
-46234 57r
-66 739 511

Röstlängden justeras till sextiosex (66) röstberättigade varav elva (11) genom fullmakt.

s

Stämman beslutar att disponera årets förlust enligt styrelsens förslag.

BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FöR SWRELSELEDAMöTERNA

Stämman beslutar att bevilja styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

FRÅGA OM ARVODEN TILL SWRELSEN, REVTSOR/-ER OCH SUPPLEANTER

Valberedningen, genom Gunilla Bhur och Gabriel Velarde föreslår oförändrat
arvode till styrelsen om trehundrasjuttiofemtusen (375 000) kronor att fördela
inom sig samt ett extra arvode om etthundratusen (100 000) kronor som ersättning
utöver ordinarie styrelsearbete eller vid förlorad inkomst från ordinarie arbete. Allt
exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar om oförändrat arvode till styrelsen enligt valberedningens
förslag.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode till internrevisorn om tjugotusen
(20 000) kronor exklusive sociala avgifter. Extern revisor arvoderas enligt räkning.

Stämman beslutar om oförändrat arvode till revisorerna enligt valberedningens
förslag.

Valberedningen föreslår ett arvode till valberedningen om tiotusen (10 000) kronor
samt fyrahundra (400) kronor per möte att fördela inom sig. Allt exklusive sociala

avgifter.

Stämman beslutar att arvodera valberedningen enligt valberedningens förslag.
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VAL AV ANTAL STYRELSELEDAMöTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN

Valberedningen, genom Gunilla Bhur och Gabriel Velardes föreslår stämman att
styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

Stämman föreslår såväl sex som sju ordinarie och två respektive tre suppleanter

Stämman beslutar att stämman skall bestå av sju ordinarie ledamöter och två
suppleanter. Därtill kommer ledamoten som utses av HSB.

Valberedningen föreslår Fatemeh Järlström och Christer Huseryd till ordinarie
ledamöter och Zahra Rasouli, Mikael Puuponen och John Johansson till suppleanter.
De berättar att Mehmet Emin Yilmaz dragit tillbaka sin kandidatur.

Stämman föreslår Arne Eriksson till ordinarie ledamot och Henrik Gustafsson

Sadath till suppleanter i styrelsen.

Ordföranden, Ove Schramm, konstaterar att det finns fyra ordinarie ledamöter i

styrelsen med ett år kvar på sitt mandat. Därmed skalltre ordinarie ledamöter
väljas och två suppleanter.

Stämman beslutar att välja Fatemeh Järlström, Christer Huseryd och Arne
Eriksson till ordinarie ledamöter i styrelsen på två år.

Stämman beslutar efter sluten omröstning att välja Mikael Puuponen och John

Johansson till suppleanter i styrelsen på ett år.

Den slutna omröstningen ger Mikael Puuponen och John Johansson vardera
fyrtiotvå (42) röster, Henrik Gustafsson Sadath trettiosex (36) röster och Zahra

Rasouli tio (10) röster.

Styrelsen består efter dessa val av:

Bela Johansson

Göran Lindgren

Kazem Norouzian

Kristina Bah

Arne Eriksson

Fatemeh Järlström
Christer Huseryd

HSB-ledamot

MikaelPuuponen

John Johansson

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot

Su pplea nt

Suppleant

1 år kvar

1 år kvar

1 år kvar

1 år kvar

vald på 2 år

vald på 2 år

vald på 2 år

vald på 1 år

vald på 1 år

VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Valberedningen föreslår stämman att välja Martin Boström till ordinarie
föreningsvald revisor utan suppleant. Man föreslår även att välja Maria Johansson
på Grant Thornton med Grant Thornton som suppleant, som extern revisor.

Stämman beslutar att välja revisorer enligt valberedningens förslag.

Ordföranden, Ove Schramm, påpekar att valet av extern revisor enligt föreningens
stadgar skall godkännas av HSB innan det kan verkställas.
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18.A

19.A

19.8

19.C

19.D

19.E

19.F

VAL AV VALBEREDNING

Stämman föreslår GabrielVelarde, Linda Juntunen och Henrik Gustafsson Sadath

att utgöra va lbered ning.

Stämman beslutar att välja Gabriel Velarde, Linda Juntunen och Henrik
Gustafsson Sadath till valberedning med Gabriel Velarde som sammankallande.

ERFORDERTIGT VAL AV REPRESENTATION I HSB

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utse representanter till HSB.

PROPOSITIONER

Äruoneo ANvÄNDNTNG AV LoKAL 9oo7

Styrelsen föreslår att lokal 9007 säljs upplåts som bostadsrättslägenhet i befintligt
skick så snart Stadsbyggnadskontoret godkänt bygglovet för detta.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens proposition i sin helhet.

INKOMNA MOTIONER

ATT FöRENINGEN GENOMFöR ETT STAMBYTE

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutar enli$ styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

STAMBYTE . PROJEKTERING

Stämman beslutar att behandla motionen tillsammans med motionerna i punkt
19c och d.

STAM BYTE - TI LLAG G SAVG I FT BOSTADS RÄTTS I N N E HAVAR E

Stämman beslutar att behandla motionen tillsammans med motionerna i punkt
19b och d.

STAMBYTE - MINIMERING AV FRAMTIDA VATTENSKADORS KONSEKVENSER

Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionerna i punkterna 19b-d.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att bifalla motionerna i punkterna
19b-d.

KAM ERAöVERVAKNI NG VID POLIARNA

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

BILTRAFIK I HöG HASTIGHET INOM FASTIGHETENS MARKOMRÅDE

Styrelsen föreslår stämman att bifalla den del av motionen som avser tydligare
information på hemsida och i annan form, att se över behovet av ytterligare
åtgärderför minskad hastighet samt att iövrigt hänvisa tillgällande rutinerför
felanmälan.

Motionären, Gunilla Bhur, meddelar att hon godtar styrelsens svar på motionen.
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19.G

19.H

19.t

19.J

19.K

19.1

Stämman beslutar enligt styrelsen förslag att bifalla motionen till de delar
styrelsen föreslagit.

EGEN BUDGET TI LL VALBEREDNINGEN

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman yrkar på såväl bifall av motionen som en ändrad budget tilltiotusen
(10 000) kronor.

Stämman beslutar att bifalla motionen med ändringen att valberedningen beviljas
en budget om tiotusen (10 000) kronor för mandatperioden.

KURS I Afi SKRIVA MOTIONER

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Motionären, Gunilla Bhur, yrkar på bifall av motionen,

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

HöJA VALBEREDNINGENS ARVoDE

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

BELYSNING UTANFöR SIBETIUSGÅNGEN 40.42

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Arne Eriksson i styrelsen tillägger att avsedd belysning tillhör kommunen och att
den har felsökts av föreningens fastighetsskötare.

Stämmans ordförande, Ove Schramm påpekar att stämman inte kan fatta beslut om

sådant som inte tillhör föreningen. Han uppmanar alla att anmäla felet till
kommunen.

Stämman yrkar på bifall på motionen.

Bela Johansson i styrelsen föreslår att stämman ger i uppdrag till föreningens
förvaltare, Ann Eriksson, att utreda felet och att anmäla det till kommunen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

ANSTÄLLNING AV BOFöRM EDLARE

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

Motionären, Gunilla Bhur, meddelar att hon är nöjd med styrelsens svar.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

ASKKOPPAR VID ENTREER 1

Stämman beslutar att behandla motionen tillsammans med motion i punkt 19m.

ASKKOPPAR VID ENTREER 2

Styrelsen föreslår stämman att anse motionerna i punkterna 191-m besvarade med

vad styrelsen anfört.
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Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anse motionerna i punkterna 191-m

besvarade.

AVSTUTNING

Ove Schramm avslutar mötet klockan 20.50

protokollet Justeras

Ann Eriksson
Sekreterare

Justeras

o

lrene lander
Av mötet utsedd justerare

Ove Schramm
Ordföranden

Justeras

fu,* f/hL/"*
Kerstin Strömberg

Av mötet utsedd justerare 7
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