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       ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2019 
                  Tisdagen den 16 april 
                     Föreningslokalen 
   

 
§ 1 Stämmans öppnande 
 Charlotte Olsson hälsade alla välkomna och öppnade stämman. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av stämmoordförande 
 Charlotte Olsson valdes till stämmoordförande. 
 
§ 4 Val av protokollförare 
 Lovisa Johansson valdes till protokollförare. 
 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 Jan Sundkvist och Barbro Trennerborn valdes till justeringsmän  
           tillika rösträknare. 
 
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 Stämman beslutade att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
 Se bif. röstlängd.  
 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen godkändes av stämman.  
 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
 Stämman beslutade att godkänna revisorns berättelse. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen. 
 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
 Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag om att kvarvarande förlust      
           balanseras i ny räkning. (?) 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 Styrelsen föreslog val av ledamöter och suppleanter enligt följande: 
 Charlotte Olsson  Avgår 
 Emilia Magnusson  ledamot Fyllnadsval på ett år  
 Lovisa Johansson ledamot Omval, sitter på ett år 
 Elisabeth Oseid   ledamot Omval, sitter på ett år  
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 Ingrid Eriksson  ledamot Omval, sitter på två år   
           Abror Shavkatov  ledamot Nyval 2 år  
 
 
§ 14 Val av revisor 
     Revisor Tommy Ekman omvald.  
 
     §15 Arvode till styrelse och revisor.  

Höjd summa i styrelsearvode till 112 500 kr + sociala avgifter pga utökad 
styrelse till fem personer.  
Revisorn önskar ett arvode på 5 000 kr + sociala avgifter 
Bifalles  

 
    §16 Val av valberedning:  
Anna Lalander får fortsatt förtroende samt eftersökes ytterligare en via Tunetbladet.  
 
   §17 Oförändrade hyror på bostadsrätter 
Bifalles 
 
    §18 Stadgeändring 
Bifalles att kallelse till extrastämma, §30 i stadgarna ändras till tidigast sex veckor, 
senast två veckor före ska kallas till, gäller både årsmöte samt extrastämma. Detta 
ska tas upp på nästa årsmöte alt. Om det blir ett extra möte för te.x. byggnation av 
balkonger el. dylikt.  
 
   §19 Motioner:  
Från boende: önskemål om nya gästparkeringar uppe på Tunvägen.  
Bifalles.  
 
Motion från styrelsen: Bifalles att godkänna att bygga helt nya balkonger, gärna med 
tak och även med att bygga ut balkongen med 50cm.  
 
   §20 Stämmans avslutande 
Ordförande tackar för sig.  
 
.................................................  ....................................................            
Charlotte Olsson Ordförande  Lovisa Johansson Protokollförare 
     

 
..................................................  .................................................... 
Jan Sundkvist Justerare/Rösträknare  Barbro TrennerbornJusterare/rösträknare 
 
 


