Protokoll fiirt vid ordinarie
ftireningsstämma med medlemmarna i
bostadsrättsftireningen
Larsbodaskolan I
Org nr 769607-9101

Tid: Måndagen den 6 maj 2013
Plats: Källarlokalen Ägesta Broväg 55-57
Farsta

$ 1 Stämman öppnas
Ordförande Johan Arvidsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
$ 2 Godkiinnande av dagordning

Stämman godkänner den förelagda dagordningen.
$3

Val av stämmoordftirande

Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna föreslås som stämmoordl?irande,
Stämman väljer Kerstin.
$ 4 Anrnälan av

protokollfiirare

Ordförande anmäler Johan Arvidsson som protokollförare.
$5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Samuel Sunesson och Margareth Lundgren till justerare samt rösträknare.
$ 6 Fråga om stämman

blivit stadgeenligt utlyst

Medlemmarna godkänner att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
$ 7 Fastställande av röstlängd

Frågan skjuts upp frir att eventuellt vid behov återupptas senare under mötet.
$ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Genomgång av årsredovisning.

Ärsredovisningen läggs

till

handlingarna.

$ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Föredragning av revisionsberättelse.
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$ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa förelagd resultat- och balansräkning.

$ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman fastställer förelagd resultatdisposition.

$ 12 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsens ledamöter
Stämman beslutar enhälligt att ge sfyrelseledamöterna 2012 ansvarsfrihet.

$ 13 Beslut om arvoden

till

styrelseledamöter och revisorer

ftir nästkommande verksamhetsår

Styrelsen arvoderas med 2 gällande prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgift och anrodet fördelas
mellan ledamöterna.

Beslut om arvode för revisor. Stämman beslutar att denne betalas enligt löpande räkning.
$ 14 Val av styresleledamöter och suppleanter
Stämman fastslår att 6 ordinarie och 1 suppleant ska väljas.
Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter: Johan Arvidsson, Jakob Nordin, Margareth
Lundgren, Camilla Strandberg, Johan Ljunggren och Eva Grönborg. Till suppleant väljs: Niklas
Svensson

$ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant

Till revisor beslutar stämman att välja Marie Nordlander från Parameter revision. Suppleant utses vid
behov av revisonsbyrån.
$ 16 Val av valberedning

Till valberedning väljs

Jonatan Cöster (sammankallande) och Lena Bergsmeds.

$ 17 Styrelsemotion angående anläggning av trappa ner

till källarlokal.

201I fattades beslut om att föreningen skulle anordna en gemensamhetslokal i
källarutrymmet under fastigheten. Man beslutade även att styrelsen skulle se över möjliga nya
ingångar till lokalen ftir att upp8rlla de myndighetskrav som finns eftersom en ny ingång är en
förutsättning för att kunna nyttja lokalen. Styrelsen har utrett fura alternativa ingångar utifrån
På foreningsstämman

byggnadstekniska förutsättningar samt kostnader och kvar finns ett genomftirbart förslag.
Styrelsen foreslår att: Stämman beslutar att förlänga trapphuset i Ägesta Broväg 53 ett halvplan ner
föreningslokalen.

till

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

$ 18 Avslutande
Stämordförande tackar alla som kommit och bidraeit

till

mötet.
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Sekreterare för mötet

W\^e-,*Ar-;u/-*,-.Johan Arvidsson

Justeras:

Samuel Sunesson

