Protokoll ftirt vid ordinarie
fdreningsståmmå med medlemmarna i
bostadsrättsftireningen
Larsbodåskolån I
Org nr 769607 9701

Tid: Måndagen den 20juni 201 I
Plats: Källarlokalen Ägesra Broväg 55 57
Farsta

S

I Stämnan

öppnas

Ordförande Johan Arvidsson hälsar alla välkomna och förklarar stänman öppnad.
$ 2 Godkännånde åv dagordning

sr;mrnrn tsod\än er den töreldgdd dagordningcn.
S3

Val

,lY

stämmoordftirand€

Mötet föreslår Kerstin Frykberg Andcrsson från SBC Ekonomisk Förening. Stämman väljer Kerstjn
S4

Anmålan av protokollfttrar€

Ordförande ånnäler Patrik Gyllström som protokollörare.
$ 5 Val av två justeringsmän

Stämman väljer Camilla Sl6ndberg och Johan Arvidsson till justeringsmtu.
S6

Frågå om stämmån blivit stadgeenligt utlyst

Mcdicmnama godkänner att stämman bli\'it stadgeenligt utlyst.
$ 7 Faststållande av röstlängd

Noteras att l9 röstberättigade nedlemmar är med på stämman.
S8

Föredrågning åv styrelsens årsredovisning

Genomgång av årsredovisning.

Ärsredovisningen läggs

till

handlingarna.

$ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Föredragning av revis jonsberättelse.
S 10

Beslut om fastställande av resultåt- och balansråkning

Stä11man beslular att godkänna förelagd resultat- och balansräkning.

(5 i'rtflc

1

! ll

Beslut om resultåtdisposition

S1ämman godkänner fijrelagd resultatdisposition.

$ 12 Fråga om ånsvarsfrihel ftir styrelsetrs ledåmöter
Stännxan beslutar enhälligt att ge sryrelsen ansvarsfrihet.
S

l3 Beslut om årvoden till styrelseledamöter och revisorer

tjr

nästkommande verksamhetsår

Sryrelsen arvoderas med 2 gällande prisbasbelopp cxklusive arbetsgivarävgift och an'odet fördelas

mellan ledamöterna.
Beslut om arvode ftjr revisor. Stämman beslutar att denne betalas enligt löpande räkning.

!i

l:l \.al

av sfyreslelednmöter och supplcåtrter

Stärman lasislåf all 6 ordinarie och I suppleant ska väljas.
Stänrman beslutar atl välja följande ordinarie ledamörer: JohaD Arvidsson, Jakob Nordin, Margarelh

Lundgren, Camilla Strandberg, Niklas Svensson, Eva Grönborg.
S 15

Till

Till

suppieant väljs Mahshid Davallou.

Val åv revisorer och revisorsuppleant
revisor beslutar stämnan att välja Marie Nordlander lrån Parameter revision. Suppleant utses vid

behov av revisonsbyrån.
S

l6 Val

av valberedning

Till valberedning väljs Jonatan Cöster och Birgit Sjölinder.
$

l? Styrelse ftirslag gällånde ombyggnåd åv kiillarutrymme

Stämmån beslutar enligt styrelsens liirslag.

$ 18 Behåndling åv inkomnå motioncr

a.

Motion angående målning av dörrar och bänkar
Styelsen vrkar avslag med hänvisning till kommande gårdsupp shing som ska förctas med
hjälp av låndskapsarkitekt lijr att fi ett bra helhetsintryck.
Stimnran beslutar enligt stlrelsens Iörslag.

b.

Motion ångåendc ftinstcrhätl i gemensåmmå utrymmen
Styrelsen yrkar avslag med hänvisning

till

att det fallcr inom det löpande underhållet. För

inlonnation
från städentrcprenören gällande punktinsatser utaniijr gällande avtal-

så håller styrelsen på att se över gällande städa\..tal samt tar vid behov in

olfeft

Stämman beslutar enligt styelsens lijrslag.

^t'?c ',k

S

l9Information från styrelsen gällånde W€stlif€s entreprenad

Johan Arvidsson och Jakob Nordin informerar om lijreningens tvist med Westlife entreprenad.
S

20 Avslutånde

Stämordförande tackar de som kommit och bidragit

Ordfiirande liir mötet

//1

iU---fT
Kersrin Fry

kbe

till mötet.

Seketerare ftir mötet

--------

@ttnrJsrsson

Patrik Cl Ilström
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