
§ 1 Stämman öppnas 

Protokoll fört vid ordinarie 
föreningsstämma med medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen 
Larsbodaskolan 1 

Org nr 769607-9701 

Tid: Torsdagen den 15 juni 2017 

Plats: Källarlokalen Agesta Broväg 53 

Farsta 

Ordförande Johan Arvidsson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Stämman godkänner den förelagda dagordningen. 

§ 3 Val av stämmoordförande 

Mötet föreslår Eva Gottfridsdotter-Nilsson. 

Stämman väljer Eva. 

§ 4 Anmälan av protokollförare 

Ordförande anmäler Johan Arvidsson som protokollförare. 

§ 5 Val av två justeringsmän 

Stämman väljer Bella Holm och Robin Cianelli till rösträknare och justeringsmän. 

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Medlemmarna godkänner att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 16 stycken. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Genomgång av årsredovisning. 

Årsredovisningen läggs till handlingarna. 

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 

Föredragning av revisionsberättelse. 

1 



§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutar att godkänna förelagd resultat- och balansräkning. 

§ 11 Beslut om resultatdisposition 

. Stämman godkänner förelagd resultatdisposition. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

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

Beslut om arvode för revisor. Stämman beslutar att denne betalas enligt löpande räkning. 

§ 14 Val av styresleledamöter och suppleanter 

Stämman beslutar att välja följande ordinarie ledamöter under kommande år: Johan Arvidsson, Jakob 
Nordin, Annelie Grip, Jonatan Cöster och Eva Gottfridsdotter-Nilsson. Till suppleanter väljs: Ulrika 
Lindh och Ewa Briding. 

§ 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 Anna Nyden och Patrik Holmqvist (sammankallande). 

§ 17 Styrelseproposition rörande byte av stadgar 

Stämman beslutar att anta förslaget till nya stadgar. 

§ 18 Avslutande 

Stämordförande tackar de som kommit och bidragit till mötet. 

Ordförand~ föf"7öt n 

~". 

L :?~ / .....------""'--
E~~fri dotter-Nilsson 

Sekreterare för mötet 

Johan Arvidsson 

~~ 
Bella Holm Robin Cianelli 
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