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     PROTOKOLL 
Ordinarie Föreningsstämma 

 
Närvarande:    Sammanträdes datum:  Lokal: 

Boende enligt röstlängd   2012-05-23   Orgonastugan 

 

 

   Ordförande:   Tid: 

     Tommy Tapper   19.00 – 20.45 

 

Gäst: 

 

 

Ej närvarande: 

Se röstlängd 

 

 

§ 1 Öppnande Tommy Tapper hälsade alla välkomna till föreningsstämman, och 

   styrelseledamöterna presenterade sig. 

 

§ 2 Röstländ  Förteckning upprättades över godkänd röstländ. Bilägges. Totalt deltog 30 

   personer varav 29 röstberättiga. 

 

§ 3 Val av Ordf. Stämman utsåg Tommy Tapper till stämmans ordförande. 

 

§ 4 Val av Sekr. Stämman utsåg Tomas Jörneblad till protokollskrivare. 

 

§ 5 Justeringsmän Till justeringsmän till lika rösträknare valdes Peter Tapper och Mathias Larsson 

   som jämte mötesordförande justerar protokollet. 

 

§ 6 Kallelse  Stämman förklarade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning. 

 

§ 7 Dagordning Dagordningen fastställdes, med tillägg av övriga frågor. 

 

§ 8 Årsredovisning Styrelsen skickade årsredovisning till medlemmarna samtidigt med kallelsen. 

   Veronica Carlsson redogjorde för årsredovisningen. 

 

§ 9 Revision  Revisorernas berättelse föredrogs, revisorernas berättelse fanns till hands för de  

medlemmar som så önskade ett exemplar på stämman, Revisionsberättelsen  

kommer även finnas tillgänglig på hemsidan. 

 

§ 10 Balansräkning Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

 

§ 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. 

 

§ 12 Vinst disp. Dispositionen av vinsten beslutades att balansera i ny räkning. 
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§ 13 Arvode  Stämman beslutade att sammanträdesarvoden till styrelsens ordinarie   

  medlemmar och suppleanter skall vara oförändrad, dvs. 89000 kr för styrelsen  

   att själv hitta en fördelnings princip. 

  

§ 14 Antal ledamöter Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 4  

   suppleanter. 

 

§ 15 Val av styrelse Valberedningens ordförande Olle Möller föredrog valberedningens förslag 

   till val av styrelse: 

 

   Som ordinarie styrelseledamöter valdes: 

   Gerry Gråberg   (vald för 2 år på förra årets stämma) 

   Veronica Carlsson  (vald för 2 år på förra årets stämma) 

   Sören Dahlberg   vald på 2 år 

Caroline Ekblad   vald på 2 år 

Anne-Sofie Nikolaidis  vald på 1 år  

 

   Som styrelsesuppleanter (samtliga 1år) valdes: 

   Marianne Hedberg 

Marcus Wennergren 

Anne Halonen 

 

§ 16 Val av revisorer Stämman beslutade att styrelsen skall utse en ny revisor, då det varit problem  

   under flera år med nuvarande revisor, Borev Revisionsbyrå AB. 

 

§ 17 Valberedning Till valberedningen valdes Susanne Kamareij med Tommy Tapper som  

   ordförande och sammankallande. 

 

§ 18 Presentation av Styrelsen presenterade färgsättnings förslag till omröstning av etapp 3. 

 färgförslag 

 

§ 19 Omröstning Stämman röstade om färgsättning för etapp 3, förslaget Original vann. 

   Röst fördelning enligt följande. 

   Original:13 röster, Förslag 1:1 röst, Förslag 2:10 röster, Förslag 3: 0 samt 4  

   blankröster. 

 

§ 20 Stadgeändring Stämman beslutade enhälligt att genomföra en stadgeändring.  

Ett tillägg till paragraf  28 enligt följande: 

   bostadsrättshavaren är skyldig att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg  

   som omfattar det underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dess  

   stadgar. 

 

§21 Motioner Stämman avslog Motion 1. Stämman bordlade Motion 2, styrelsen kommer  

   återkomma till medlemmarna med förslag på parkerings förbättringar på  

   Novagränd. 

 

§22 Övriga frågor Stämman diskuterade föreningens parkeringsproblem, bl.a. parkeringsförbud,  

   utbyggnad av parkering, bötfällning och problem med att icke boende i Östra  

   Vega använder våra parkeringar. Inga beslut togs i dessa frågor, däremot  

   ankommer det på nya styrelsen att titta grundligt på detta med parkering och  

   återkomma med förslag på förändringar. 
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§23 Avslutning Tommy Tapper förklarade stämman avslutad och tackade för visat intresse. 

 

 

§ 24 Information Gerry Gråberg informerade stämman om hur ommålningen av föreningens  

   hus fortskrider och hur planerna ser ut framöver.  

 

 

Vid Protokollet:      Justeras: 

 

 

 

 

Tomas Jörneblad      Tommy Thapper 

 

 

 

 

       Peter Tapper 

 

 

 

 

       Mathias Larsson 


