PROTOKOLL
Sammanträdets art

Ordinarie årsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 6
Plats

Midsommargården, Telefonplan
Tid

Tisdag den 22 januari 2013, kl 18.00
Deltagare

Följande bostadsrätter var representerade: 1, 5, 7, 17, 18, 20, 44, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 64, 67, 75, 86, 88,
97, 102, 103, 108, 110 och 125.
Samt fullmakter för lägenhet: 4, 66
Samt sent ankommen (18:54) lägenhet: 65
Från Riksbyggen: Johan Lindberg
I enlighet med föreningens stadgar §23
a)

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

b)

Fastställande av röstlängd
Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan.
Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

c)

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Lena Schotte.

d)

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämman beslöt att till sekreterare välja Fredrik Garinder.

e)

Val av en person somm har att jämte ordförande justera protokollet
Stämman beslöt att till justerare välja Hanna Bergendahl

f)

Val av rösträknare
Stämman beslöt att till rösträknare välja Hanna Bergendahl

g)

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

h)

Framläggande av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till
handlingarna.

i)

Framläggande av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse lades med godkännande till handlingarna.

j)

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året.
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k)

Beslut om resultatdisposition
Stämman fastställande resultatdispositionen för det gångna året.

l)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.
Styrelseledmöterna deltog ej i beslutet.

m)

Beslut angående antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter med tre suppleanter för dem. Dessutom
utses en ledamot och en suppleant av Riksbyggen.

n)

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
Stämman beslöt att till styrelsen utgår arvode med totalt 100 000 kronor att fördelas inom
styrelsen, suppleanter, revisorer och valberedning på det sätt som styrelsen anser lämpligt.

o)

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av
styrelseordförande
Stämman beslöt att inte utse ordförande i styrelsen.

p)

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamot valdes Hanna Bergendahl, Marie Bergwall och Fredrik Garinder på
1 år.
Till styrelsesuppleant nyvaldes Linda Beijar, Markus Eriksson, Annette Upperud på 1 år.
Riksbyggen har till ordinarie ledamot utsett Johan Lindberg.

q)

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Till ordinarie revisorer omvaldes KPMG och för föreningen Daniel Neri.
Till suppleanter för dem omvaldes KPMG och för föreningen Anna Forslund.

r)

Val av valberedning
Stämman beslöt att till valberedning utse Oscar Christiansson (sammankallande) och
Johanna Leander.

s)

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningensmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
Motion ett: Avveckling av tvättstugan i hus 21
Stämman yrkade bifalla motionen.
Motion två: Avveckla medlemmarnas inre reparationsfond samt att utbetala innestående belopp
Stämman yrkade bifalla motionen.
Motion tre: Avyttra och på den öppna marknaden sälja övernattningslägenheten som bostadsrätt
Stämman beslutade att bordlägga frågan till nästa stämmomöte.

t)

Stämmans avslutande
Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.
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Vid protokollet:
……………………………..
Fredrik Garinder

Ordförande:

Justerande:

……………………………..
Lena Schotte

……………………………..
Hanna Bergendahl

