
Protokoll från ordinarie årsstämma

23 april 2009 kl 19.00

Kvartergården Gurkan, Cellovägen 34

§1 Stämmans öppnande
Förleningens ordförande Anders Werner hälsar alla välkomna olch
förklarar 2009 års stämma öppnad.

8 §2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, o,mbud
och! biträden.
Stämman beslutade att den avprickade medlemsförteckningen 15ver
trett:iotvå (32) röstberättigadeIandelsföreträdare medlemmar får utgöra

röstlängd (32 röstberättigade medlemmar deltog 2008).8
Val av ordförande till stämman
Till ordförande för 2009 års stämma väljs Johan Hedlund.

§4 Anl1nälan av protokollskrivare
Ordföranden föreslår Åsa Lidström till sekreterare för stämman 1'lilket

god'tas.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till c~tt jämte ordförandE!n justera stämmans protokoll utses Iren~~ Neijmer
och Maud Törmä tillika rösträknare.

§6

8
Frå!~a om kallelse till !stämman behörigen skett
Stämman godkänner enhetligt att kallelse till stämman blivit behörigen
ske(jd.

Godlkännande av dagordning
Stämman godkänner dagordningen.

8
Fört!dragning av styrelsens årsredovisning
Föreningen ordförande Ander Werner föredrar verksamhetsberälttelse
och Harriet Ströhm, från ISS, entreprenör med uppdrag att sköta

föreningens fastighetsförvaltning, föredrar resultat och balansrä~cning för2008.

Stärnman godkänner att vinstdispositionen görs enligt givet förslag.

För.~dragning av re1iisorernas berättelse
Reviisorernas berättelse föredrogs av mötesordföranden Johan l-iedlund.
Även föreningens interna revisor Tomas Winkvists kommentar f()redrogs.
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Fasitställande av balans- och resultaträkning
Stäimman beslutade enhälligt att fastställa balans- och resultatr~ikning
den utformning som framgår av kallelse till stämman.

§11 Frå!ga om ansvarsflihet för styrelsen
Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenska~lsåret2008.

Frå!ga om användande av vinst eller täckande av förlust
Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till ny
vinstdisposition att överfara i ny räkning enligt förslag.

8
Frå!~a om styrelsens behörighet som beslutande organ för
ian!5pråktagande och reservering av yttre rE~parationsfondens medel
Stämman beviljar enhälligt styrelsen att vara beslutande organ och fritt
dispionera yttre repfondens medel.

§ 14
8

Frå!~a om arvoden för räkenskapsåret 2009
Stämman föreslår att arvoden för styrelsen ska vara oförändradE~ under

räke!nskapsåret 2009. Styrelsen föreslår att interna revisorn i
fortsiättningen ska tilldelas ett årligt arvode. Förslag ges att ansl~1 4000 kr
per ,år som arvodering till interna revisorn. Stärnman beslutar enhälligt att
anslå 4000 kr per år till arvode för interna revisorn.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Styrlelsen föreslår att antal styrelseledamöter skall vara som tidi~lare, fem
styrE~lseledamöter och 3 suppleanter.
Stännman beslutar enhälligt enligt styrelsens förslag.

8

Val ,av styrelseledaf1nöter och suppleanter

Valbleredningen presenterar följande förslag på ordinarie ledamcIter och
suppleanter:
Sittande ledamot i ett år till: Johan Heljlund Cv 13
Omval till ordinarie ledamot på två år:

Anders Werner
Asa Lidström

Cv 52K
Cv78

Nyval till ordinarie ledamot på två år:8
Agneta Bergvall Cv 25

Fyllnadsval till ordinarie ledamot på ett år:
Garo Hakopian Cv 114

Stämman beslutade enhälligt att välja omval på Anders Wemer och Asa
Lidström samt nyval på Agneta Bergvalloch fyllnadsval på Garo
Hakopian enligt ovanstående.

Valberedningens ger förslag på tre suppleanter som ska väljas:
1. Ingrid Öfverberg Cv 52G
2. Mikaela Ståhl Cv 5C
3. Jasmin Sjeik Sajed Cv 132
4. Stig Pettersson Cv 121
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Varje röstberättigad får rösta vid tre tillfällen. ~~aximal summa a"/ röster
blir då 32 x 3, 96 röster då 32 personer är röstberättigade.
Val 1 fick 28 röster, val 2 fick 29 röster, val 3 fick 11 röster och 'fal 4 fick
27 röster. 87 röstberättigade gav sina röster.
Stämman beslutar att välja Mikaela Ståhl, Ingrid ÖfverbE~rg och Stig
Pettersson som suppleanter.

8

Val av revisorer och suppleanter

Valberedningen presenterar förslag
Lars Jonasson

Tomas Jonasson

Tomas Winkvist
Lennart Byström

Stämman beslutar att enhälligt enlig

§ 18

8
Val av valberedningen
Valberedningen har inga förslag till ny valberedning utan föreslår att de
själ\,a kan tänka sig vara kvar till nästa årsstämma då de tycker att
arbE~tet är roligt och trivsamt. Stämman väljer enhälligt Maria Lindsbo,
Carina Gregerfalk och Torbjörn Back$tröm till valberedning.

Motion om önskande av hobbyrum i föreningen
Mötlesordföranden Johan Hedlund föredrar derl motion om önskan av
hobbyrum till föreningen samt styrelsens förslag att avslå
motionen(bilaga 1). Stämman beslutar att anta styrelsen:s försla~~.

Stämmans avslutande
Stärnman avslutas av mötesordföranden Johan Hedlund

8 'lid protokollet
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Asa Lidström
Sekreterare för s;tämman
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till revisorer och revisorssu~)pleanter.
Extern ordinarie re'fisor, Borev

Redovisningsbyrå
Extern re'l/isors suppleant, Borev

Redovisningsbyrå
FöreningE~ns ordinarie revi~)or
Föreningen revisors suppleant

t ovanstående förslag.

Maud Törmä
Justerare


