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STÄMMOPROTOKOLL 2011-05-18 
 

 

§ 1 Bostadsrättsföreningens ordförande Jonas Norebring förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Mötet godkänner dagordningen. 

 

§ 3 Jonas Norebring väljs till stämmans ordförande. 

 

§ 4 Till justerare utsågs Uno Larsson och Helena Uggla. 

 

§ 5 Mötet förklarade att stämman utlysts i behörig ordning. 

 

§ 6 Röstlängden upprättades och godkändes. 

 

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

 

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse. Revisorerna har efter granskning av föreningens 

räkenskaper inte funnit anledning till anmärkningar varför de föreslog att styrelsen beviljas 

ansvarsfrihet. 

 

§ 9 Resultat- och balansräkning fastslogs av stämman. 

 

§ 10 Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§ 11 Stämman beslöt att styrelsens och revisorernas arvoden förblir oförändrade. 

 

§ 12 Valberedningen föreslog följande gällande styrelsen 

Omval: Anders Arvén (ordinarie ledamot, 1 år), Kestin Lindbohm (ordinarie ledamot, 1 år), 

Helena Uggla (ordinarie ledamot, 1 år), Per Carleberg (suppleant, 1 år), Matti Vesala 

(suppleant, 1 år) 

Nytillval: Karl-Emil Engström (ordinarie ledamot, 2 år), Olov Ståhl (ordinarie ledamot, 2 år), 

Mikael Larsson (ordinarie ledamot, 2 år), Petra Gröminger (ordinarie ledamot, 2 år). 

Stämman beslutde i enlighet med förslaget. 

 

§ 13 Valberedningen föreslog omval av extern revisor, Leif Andersson, BoRevision i Sverige 

AB (1 år) samt nyval av Christoffer Ekström (2 år) som intern revisor. Som extern revisor 

suppleant föreslogs omval av Bengt Ericson, BoRevision i Sverige AB (1 år). Valberedningen 



föreslog nyval av Ewa Stenberg  (2 år) som intern revisor suppleant. Stämman beslutade i 

enlighet med förslaget. 

 

§ 14 Till ny valberedning föreslogs omval av Margareta Lindell och Peter Lagerblad. 

Uppdraget gäller fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade i linje med förslaget. 

 

§ 15 Inga motioner inkom till stämman. Styrelsen hade inga övriga frågor att ta upp. 

 

§ 16 Stämman avslutades. 

 

 

 

……………………………………..                       ……………………………………..  

Jonas Norebring, ordförande                                       Anders Arvén, protokollförare 

 

 

 

……………………………………..                       ……………………………………..  

Uno Larsson, justerare                                                 Helena Uggla, justerare 

 


