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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma Datum: 19/4 2016 ______________ 

Bostadsrättsförening Tid: 19:00 __________________ 

Sångfågeln 1                                                                      Plats: Trandansens möteslokal ______  

 
a) Öppnande 

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Tommy Danielsson som hälsade 
de närvarande välkomna. 

 

  
b) Fastställande av röstlängd 

Närvarolista delas ut. 

Stämman beslutade att denna får fungera som eventuell röstlängd. 

 

  
c) Val av stämmoordförande 
 
Stämman beslutade att välja Bernt Andersson till stämmoordförande. 
 

 

d) Val stämmosekreterare 

Stämman beslutade att välja Johan Schols sittande sekreterare till protokollförare.  
  
e) Val justerare 

Stämman beslutar att välja Stig Andersson.  
  
f) Val av rösträknare 

Stämman beslutar att välja Douglas Hallöf och Anita Jansson.  
  
g) Stämma stadgeenligt utlyst 

Stämman beslutar att så har skett.  
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h) Styrelsens årsredovisning 

Stämman beslutar att Bernt Andersson går igenom årsredovisningen punkt för punkt 
med öppet för frågor.  

Påtalan från stämman om att föra till protokollet om den bokföringsmiss angående 
parkeringsplatserna och den summa som därmed har uppkommit som en extra 
kostnad. Styrelsen tar upp detta med Riksbyggen för en djupare kommentar. 

Påpekande från stämman angående snöröjningen framför portarna, den del som hör 
till Riksbyggens förvaltningsavtal har skötts dåligt! Detta tas vidare i en bredare 
diskussion mot Riksbyggen angående förvaltningsavtalet. 

Enligt boende så beror vattenskada på Mariehemsvägen 164 på handhavandefel. 
Denna uppgift kommer att kontrolleras med övriga berörda. 

Stämman beslutar att godkänner denna framläggning.  

 

  
i) Revisorernas berättelse 
 
Bernt Andersson läser upp revisorernas berättelse.  
 
Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen. 
 

 

j) Fastställande av resultat- 
och balansräkning 

Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen.  
 
k) Beslut om resultatdisposition 
 
Stämman beslutar att fastställa i enlighet med styrelsens förslag. 
     

 

 

l) Ansvarsfrihet för 
styrelseledamöter 

 
Stämman beslutar att lämna ansvarsfrihet för styrelsen för det gånga året. 

 
m) Beslut antal 

styrelseledamöter och 
suppleanter 

 
Valberedningens förslag är att lämna antalet styrelse ledamöter oförändrade. 
 
Stämman beslutar att följa valberedningsförslag.  

 

 

n) Arvoden 
 
Stämman beslutar att arvodena lämnas oförändrande.  
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o) Val av styrelseordförande 
 
Stämman beslutar att låta styrelsen välja detta på det konstituerande 
styrelsemötet. 

 

 

p) Val av styrelseledamöter och 
suppleanter 

 
Valberedningen föreslår Anita Jansson och Tommy Danielsson väljs om på två år och 
att Bror Wideberger nyval på två år. 
 
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

 

q) Val av revisorer och 
revisorssuppleanter 

Stämman beslutar att KPMG AB får sköta detta även i fortsättningen.  

 

 

r) Val av valberedning 

Stämman beslutar om omval för valberedningen på ytterligare ett år.  

s) Motioner 

1. Låsning av entréporter 

Stämman beslutar att gå på styrelsens förslag att tillstyrka denna motion. 

2. Tvätt av fönster i trapphus 

Stämman beslutar att gå på styrelsens förlag att tillstyrka denna motion. 

3. Information till medlemmarna via hemsidan 

Stämman beslutar att motionen är besvarad.  

4. Fylla igen gropar 

Stämman beslutar att gå på styrelsens förslag att tillstyrka denna motion. 

 

t) Stämman avslutas 

 
Stämman förklaras avslutad av ordförande.  
 
 
 
 
 
 
 
Johan Schols      Stig Andersson  Bernt Andersson 
Sekreterare      Justerare   Ordförande 


