
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2013-05-15 i Bostadsrättsföreningen Insteget.

Plats: Åsö Gymnasium, Blekingegatan 55 i Stockholm. 

Närvarande: Se bilaga 1

§1 Stämman öppnas

Gustaf Åkesson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad. 

§2 Godkännande av dagordningen

Förslag till dagordning hade utskickats i samband med kallelse. Dagordningen godkändes enhälligt, 

med tillägget av §6. 

§3 Val av stämmoordförande

Gustaf Åkesson valdes till stämmoordförande. 

§4 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Anna Winroth anmäldes såsom stämmoordförandens val av protokollförare. 

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johanna Sigalit och Yuet Yan Pang valdes enhälligt till justeringsmän tillika rösträknare vid behov. 

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängd tillika närvarolista i enlighet med bilaga 1 upprättades och fastställdes enhälligt. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Styrelsens årsredovisning för år 2012 föredrogs.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisors berättelse föredrogs.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen. 

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt enhälligt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att 

resultatet överförs i ny räkning.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter



Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 13 Beslut om arvoden

Stämman beslöt enhälligt att arvode om 1500 kr per månad skall utgå till varje styrelseledamot, 500 kr 

per månad skall utgå till varje styrelsesuppleant för nästkommande verksamhetsår. Extern revisor skall 

arvoderas efter fakturering. 

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Det noterades att styrelseledamöterna Urban Eriksson, Carl Jönsson, Lisette Fornell och Louise 

Eklund samt styrelsesuppleant Susanne Sandström hade anmält sin avgång ur föreningens styrelse. 

[och även anmält sitt utträde som medlemmar ur föreningen.]

Stämman beslöt därefter enhälligt att välja som ordinarie styrelseledamöter Linnea Florestedt (omval), 

Sam Seddigh (omval), Johan Fröberg (omval), Anna Winroth (nyval, tidigare suppleant), Marianne 

Grünewald (nyval, tidigare suppleant) samt till ordinarie styrelseledamot Ellie Pano (nyval) samt 

styrelsesuppleanter Richard Rost, Gabriella Zettechelme, Veronica Holmberg (samtliga nyval). 

§ 15 Val av revisorer och revisorsuppleant.

Stämman beslöt enhälligt att välja om nuvarande revisor Jonas Svensson på Ernst & Young.  

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Andréas Reuterbring (port 90), Ida Nyström(port 90), Åsa Ottergren 

Nielsen (port 92) och Sebastian Mild (sammankallande) (port 92) som valberedning.  

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärande.

Motion 1 ang återvinningsrum. Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla 

styrelsens förslag. 

Motion 2 ang cykelställ. Stämman beslutar att avslå motionen. Stämman beslutar att bifalla styrelsens 

förslag. 

§ 18 Avslutande

Stämman avslutades då intet annat förekom.

Vid protokollet: Stämmoordförande:

_______________________________ _______________________________ 

Anna Winroth Gustaf Åkesson

Justeras:

_______________________________ ______________________________ 

Yuet Yan Pang Johanna Sigalit


