
 

 Årsstämma 130313 

     Företagarnas lokal, Baltzargatan 12, kl 19.00 

 

 

 

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Charlotta Schönbeck. 

2. Stämman godkände dagordningen. 

3. Stämman valde Rickard Andersson från Cymko Fastighetsförvaltning till 

stämmoordförande.  

4. Stämman valde Johanna Herrlander, styrelseledamot, till protokollförare.  

5. Stämman valde Ulf och Kristoffer till justeringsmän och tillika rösträknare.  

6. På frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning svarade stämman Ja. 

7. Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade samt 3 fullmakter. Stämman 

godkände röstlängden.  

8. Revisorernas berättelse föredrogs av stämmoordföranden. Stämman godkände 

revisionsberättelsen.  

9. Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämmoordföranden. Stämman godkände 

årsredovisningen. 

10. Resultat- och balansräkningen föredrogs av stämmoordföranden. Stämman 

godkände resultat- och balansräkningen.  

11. På frågan om man kunde godkänna resultatdispositionen svarade stämman Ja. 

12. På frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna svarade stämman Ja. 

13. På frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

räkenskapsår beslöt stämman att behålla arvodet på två basbelopp. 

14. Valberedningen, Carl Malm och Lars Tulin, föreslog att Charlotta Schönbeck väljs 

om på 1 år, att Johanna Herrlander väljs om på 2 år, Stina Murath väljs om på 2 år  

samt att Karin Sanyang väljs in i styrelsen på 2 år. Stämman förklarade samtliga 

styrelsemedlemmar samt Karin valda för nästkommande år. 

15. Vid val av revisorer och revisorssuppleant föreslog stämmoordförande Thomas 

Anvelid, aukt.revisor Ernst & Young samt Ulf Hansson, intern revisor. Stämman 

förklarade dessa båda valda.  

16. Vid val av valberedning föreslogs omval av den nuvarande valberedningen. 

Stämman förklarade Carl Malm och Lars Tulin omvalda till valberedningen. 

17. Förtydligande av stadgar: Förtydligande av vad man som bostadsrättsägare 

ansvarar för i sin bostadsrätt. 

18. Behandling av inkomna motioner 

 

 

 



Motion A: 

Förslag om att använda parkeringsplatsen utanför cykelförrådet för att förvara cyklar. 

Styrelsen avslår detta förslag men föreslår att vi börjar med att rensa upp i 

cykelförrådet samt att vi fortsätter kolla på eventuella lösningar.  

 

Ska vi använda parkeringsplatsen utanför cykelförrådet till förvaring av cyklar? 

 

Efter röstning och rösträkning avslog stämman förslaget om att använda 

parkeringsplatsen för cykelförvaring.  

Styrelsen återkommer med förslag gällande rensning/utökning av cykelförrådet.  

 

 

Motion B: 

Förslag om att tiden för att få ta över någon annans tvättid kortas ner till endast en 

timme istället för två.  

 

Efter röstning och rösträkning antog stämman förslaget om att tiden för att få ta över 

någon annans tid kortas ner till endast en timme istället för två. 

 

Motion C: 

C1. Förslag om gruppanslutning till Tele2s bredband för 148,75 kr per 

månad/bostadsrätt som läggs på månadsavgiften. Ett krav är att de som redan tecknat 

avtal med Tele 2 privat befrias från sina avtal så de inte står med dubbla avtal. De som 

har andra abonnemang utöver Tele 2 får 7 månader på sig att säga upp sitt 

abonnemang. Det kommer även att undersökas om det är möjligt att hoppa på 

erbjudandet tidigare för de som vill.  

 

Efter röstning och rösträkning antog stämman förslaget om gruppanslutning till Tele2s 

bredband 

 

C2. Förslag om att övergå till Tv-utbud via Tele2. Stämman röstade lika i frågan att 

övergå till Tele2 eller behålla ComHem.  

 

Efter röstning och rösträkning blev det lika i frågan om att övergå till Tv-utbud via 

Tele2. Stämman beslutade att styrelsen kommer undersöka saken närmare och 

förhandla om priset innan beslut tas i frågan inom styrelsen.  

 

C3. Förslag om att ingå gruppanslutning för fast telefoni med Tele 2. 

 

Efter röstning och rösträkning avslog stämman förslaget om att ingå gruppanslutning 

för fast telefoni med Tele 2. Stämman beslutade att undersöka hur vida vi kan få ett 

avtal där både internet, tv och telefoni ingår. 

 

 

18. Stämman avslutades 

 

 

 

 

 



Sekreterare: 

Johanna Herrlander  

 

 

 

 

 

Justerare: 

Ulf Hansson 

 

 

 

 

Justerare: 

Kristoffer Navred 


