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Ordinarie föreningsstämma i
Bostadsrättsföreningen

Ekehjelmstorget, org.769604-2857

Tisdag 28 maj 2013, NUrnberghuset, Stockholm
§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens styrelseordförande

Lars Richt hälsade välkommen, efter en kort resume över

det gångna året och inför det stundande mötet, förklarare ordförande stämman öppnad.
§ 2. Godkännnade av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg
§ 3. Val av stämmoordförande
Stämman utsåg Lars Richt till ordförande för mötet.
§ 4. Anmälan av stämmoordförandes
Stämmoordförande

val av protokollförare.

anmälde Michael Forsman som protokollförare.

§ 5. Val av två justeringspersoner

tillika rösträknare.

Sture Danielsson och Anette Elmblad utsågs till justeringspersoner

tillika rösträknare.

§ 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst. (Kallelse delades ut 5 maj, det vill säga mer
än två veckor före mötet, handlingar till mötet delades ut 21.5.)
§ 7. Fastställande av röstlängd.
Av de närvarande hade 49 registrerats som röstberättigade.

(röstlängd bilaga 1)

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Rättelser: ordförande konstaterade att angiven bilaga i Årsredovisning sid. 3, under stycke
Ekonomi, saknades men finns på hemsidan.

På sid. 4 under nyckeltal är Yttre fond angivet

till hela beloppet till skillnad från övriga belopp som är i tkr.
Därefter presenterade Eva tlndhe resultaträkningen

och Rolf Wibard och Dag Gårdeman

föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
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§ 9. Föredragning av revisorns berättelse.
Ordförande läste utlåtande från revisor. Stämman godkände revisionsberättelsen.
§ 10. Beslut om fastställande

av resultat och balansräkning.

Stämman godtog att resultatet -1.298 tkr överförs i ny räkning.
§ 11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman godkände resultatdispositionen
§ 12. Frågan om ansvarsfrihet

i enlighet med årsredovisningen.

för styrelseledamöterna.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter

och revisorer för nästkommande

verksamhetsår.
Valberedningens förslag om att den totala summan för arvoden till styrelseledamöter
verksamhetsåret

2013/2014 skall vara oförändrat,

§ 14. Val av styrelseledamöter

under

dvs tre basbelopp, antogs.

och suppleanter.

Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag; styrelsen för 2013/2014 ska bestå
av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter enligt följande.
Ordinarie ledamöter: Anders Bergman, Lars Richt, Rolf Wibard (1 år kvar på föregående), Dag
Gårdeman (omval 2 år), Victoria Johansson och Joachim Norling (nyval 2 år).

Suppleanter: Michael Forsman och Richard From (nyval 1 år).
Eva l.indhe och Jan Celarek avgick ur styrelsen efter fullgjort mandat och avtackades med
blommor. Stefan Pohn avgick 2013-03-31 i samband med flytt.

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppelant
Marie Nordlander (ord) och Ole Deurell (suppI.), bägge auktoriserade revisorer från
Parameter revision, valdes.
§ 16. Val av valberedning.
Till ny valberedning utsågs Eva Lindhe och Jan Celarek.
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§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda
ärenden.
§ 17.1. Motion ang. nya uteplatser på innergården.
Styrelsens förslag om att under kommande år grundligt utreda ekonomiska aspekter och
olika konsekvenser som följer med inrättande av nya uteplatser vid lägenheter på gårdsplan
respektive utvidgande av befintliga uteplatser, och att återkomma med förslag om detta vid
nästa stämma, godtogs med klar majoritet, efter begärd omröstning.
§ 17.2. Förslag om skylt på gården gällande rastning av hundar.
Stämman antog styrelsens förslag om att information
§ 17.3. Förslag om installation

av rörelseaktiverad

är bättre än förbudsskyltar.

tändning.

Stämman konstaterade att detta redan är åtgärdat.
§ 17.4. Förslag om klä om hissarna.
Stämman gick på styrelsens linje att se frågan om hissarna som del i en övergripande kalkyl
för upprustning av trapphusen.
§ 18. Övriga frågor.
Inga anmälda övriga frågor.
§ 19. Stämmans avslutande.
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. Efter mötet följde en
presentation

inför kommande år gällande gården, föreningslokalen

och annat.
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