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Protokoll till årsstämma 
29 maj kl. 19 på Teater Kaskad i Blackebergs centrum 

Dagordning 
	

1. Stämmans öppnande 
Styrelseordförande Franz Fischer öppnar årsstämman. 

2. Val av stämmoordförande 
Emelie Sjöstedt från Agenta Förvaltning väljs som stämmoordförande. 

3. Val av protokollförare 
Jenni Pulli väljs till protokollförare. 

4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte stämmoordförande justera 
protokollet. 
Till justerare och rösträknare väljs Anette Nygårds och Mikael Muszynski. 

5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av 
röstlängd. 
En medlem närvarar via fullmakt. Närvarande medlemmar är 22 st, varav 1 via 
fullmakt. 

7. Fråga om kallelse behörigen skett. 
Stämman känner sig behörigen kallad. 

8. Styrelsens årsredovisning. 
Stämmoordföranden föredrar årsredovisningen. En medlem önskar att 
förvaltningsberättelsen ska vara mer utförlig kring värmeprojektet, samt 
ifrågasätter varför det inte skrivits mer i årsredovisningen. En andra medlem 
undrar kring minusposten på ”vatten och avlopp”. Detta beror på antingen en 
upplupen kostnad (räknade med att få in en större faktura, men inte fått in den) 
eller en större kreditfaktura från en leverantör. En tredje medlem undrar om 
styrelsen har gjort en genomgång av fastigheterna enligt stadgarna. Kommande 
åtgärder som inte är väsentliga ska inte tas upp i förvaltningsberättelsen. 
Resultaträkningen gås igenom. Om man förbiser avskrivningar ser man om det 
finns likvida medel för att täcka utgifterna. Föreningen går plus 243 215 kr. 
Årsredovisningen anses föredragen av stämman. 

9. Revisionsberättelse. 
Stämmoordförande föredrar revisionsberättelsen. Stämman anser 
revisionsberättelsen föredragen. 

10. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning. 
Stämman beslutar att fastställa årets resultat- och balansräkning. 

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställa 
balansräkningen (resultatdisposition) 
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt förslaget. 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 
Stämman beslutar enhälligt att bevilja nuvarande styrelse ansvarsfrihet. 

13. Arvoden 
Revisorn har löpande räkning. 
Förslag: 2 prisbasbelopp att fördela som man vill – nuvarande nivå, dvs. 90 000 
kr. 
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Andra förslag: 3 prisbasbelopp. Detta är strax över styrelsens förslag. 
Majoriteten av stämman beslutar om 3 prisbasbelopp. Två medlemmar 
var emot och röstade för 2 prisbasbelopp. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen har frågat runt; lika svårt varje gång. Hela kommande styrelsen 
bor på Holbergsgatan 90. Franz Fischer, Jenni Pulli, Besime Uyanik sitter kvar och 
in väljs Mikael Muszynski och Freddy Becker. Alla som ledamöter. Stämman väljer 
enligt valberedningens förslag. 

15. Val av revisorer 
Förslag: Befintlig revisor väljs. 
Valberedningen väljer befintlig revisor. 

16. Val av valberedning 
Valberedningen har inget förslag på ny valberedning. Sittande valberedning vill 
inte sitta kvar. Styrelsen får som uppdrag att föreslå en ny styrelse. Frågan 
hänskjuts till styrelsen. 

17. Övriga anmälda ärenden och motioner 
Inga anmälda sådana 

18. Stämman avslutas 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Emilie Sjöstedt, stämmoordförande 

 

 

 

__________________________________________ 

Jenni Pulli, protokollförare 
	

	

	

__________________________________________ 

Anette Nygårds, justerare 

 

 

 

__________________________________________ 

Mikael Muzsynski, justerar 

 
	


