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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 
8 maj 2007 
 
 
 
§ 1  Föreningsstämmans öppnande 

● Nicolas Torres-Vargas hälsade mötesdeltagande välkomna och förklarade årsstämman 
öppnad.  

 
 
§ 2  Val av ordförande för stämman 
  ●Glenn Woods valdes till stämmans ordförande. 
 
 
§ 3  Anmälan av ordförandes val av sekreterare för stämman 

●Hanna Höie utsågs av ordförande till stämmans sekreterare. 
 

 
§ 4  Godkännande av röstlängd. 

●Tina Heed meddelade att 20 av föreningen medlemmar var närvarande, inga fullmakter 
rapporterades. Röstlängden godkändes.  

 
 
§ 5  Fastställande av dagordning. 

●Dagordningen fastställdes. 
 
 
§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

●P. G. Bornold och Inga Kodu valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
§ 7  Fråga om kallelse behörigen skett. 

●Hanna Höie redovisade att kallelse gått ut i god tid. Stämman godkände att kallelse 
behörigen skett. 
   

 
§ 8  Styrelsens årsredovisning och verksamhetsrapport. 

●Hanna Höie redogjorde för några små fel i balansräkningen. Årsstämman godkände 
styrelsens årsredovisning och verksamhetsrapport och lade de till handlingarna. 

 
 
§ 9  Revisorernas berättelse. 

●Revisorernas berättelse lästes och godkändes av årsstämman. 
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§ 10  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen. 
  ●Resultat och balansräkning gicks igenom och godkändes av årsstämman. 
 
 
§ 11  Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
●Årsstämman godkände styrelsens förslag på disponering av årets resultat som följer: 
 
Uttag ur fond för yttre underhåll  -253 961 
Överförning till yttre fond enligt underhållsplan  449 650 
Balanserad resultat                        1 246 398 

 
 
§ 12   Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

●Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna 
räkenskapsperioden. 
  

 
§ 13  Fråga om arvoden. 

●Årsstämman röstade om ett på stämman uppkommet förslag om höjning av arvoden med 
2 %. Stämman beslöt att behålla oförändrade arvoden för styrelsen, valvberedning och 
revisorer. 
 

 
§ 14   Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

●Styrelsens förslag på att under kommande år utöka styrelsen med en supplerat 
godkändes. 
● Nicolas Torres-Vargas valdes till styrelsens tredje suppleant. 
●Hans Gunnarsson redogjorde för valberedningens förslag på styrelseledamöter och 
suppleanter. Årsstämman godkände valberedningens förslag och röstade in följande 
styrelse. 
 
Ordinarie:   Mandatperiod: 
Tina Heed   2007-2009   
Suune Kodu   2007-2009   
Hanna Höie   2007-2009   
Marcus Laurin   2007-2008 
Jane Mills Sandström  2007-2008  

   
  Suppleanter: 
  Göran Pååg   2007-2008   
  Mikael Grönvoll  2007-2008 
  Nicolas Torres-Vargas  2007-2008 
 
   
 
§ 15  Val av valberedning. 

● Hans Gunnarsson redogjorde för valberedningens förslag till ny valberedning. Glenn 
Woods meddelade att ledamöter i en valberedning endast kan väljas för ett år i taget. 
● På en medlems begäran gick stämman till sluten omröstning på val av valberedning. 
Personerna i förslaget röstades på var för sig med följande resultat: 
 
 Marianne Holmgren 16 röster 
 Hans Gunnarsson 17 röster 
 Per Rosenvik  17 röster 
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● Marianne Holmgren utsågs till sammankallande för valberedningen 2007-2008 
● Hans Gunnarsson och Per Rosenvik utsågs till valberedningen två övriga medlemmar 
2007-2008. 

 
 
§ 16  Val av revisor och suppleant. 

● Hans Gunnarsson redogjorde för valberedningens förslag till revisor och suppleant, 
förslaget godkändes av årsstämman.  
●Till föreningens revisor valdes Anette Bornhold för mandatperioden 2007-2008. 
●Till suppleant valdes Liisa Casserborg även hon för mandatperioden 2007-2008. 
 
   

 
§ 17  Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB. 

● Valberedningen hade inte förberett ett förslag till val distriktsombud till HSB, något det 
åligger stämman att välja. 
● Nicolas Torres-Vargas och Mikael Grönvoll valdes att representera föreningen i HSB 
distriktet. 

 
§ 18  Övriga anmälda ärenden. Motioner. 
  ● Det hade kommit in tre motioner till årsstämman. 

 
● Nicolas Torres-Vargas redogjorde för styrelsens svar på motion rörande information. 
Årsstämman ansåg motionen besvarad. 
 
● Nicolas Torres-Vargas redogjorde för styrelsens svar på motion angående inglasning av 
balkonger. Årsstämman avslog motionen. 
 
● Nicolas Torres-Vargas redogjorde för motionen angående avgift för de som inte deltar på 
städdagar. Årsstämman ansåg motionen besvarad. 

 
§ 19  Stämmans avslutande. 

●Ordförande Glenn Woods tackade för sig och förklarade stämman som avslutat. Nicolas 
Torres-Vargas tackade stämmans ordförande. 

 
 
 
 
 
 
  Vid protokollet 
  Hanna Höie 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
  Glenn Woods   P. G. Bornold  Inga Kodu 

 Ordförande  Justerare  Justerare 
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