
PROTOKOLL 
fört vid Bostadsföreningens Kristinebergs Strands  
föreningsstämma den 20 maj 2015 
 
 
 
§ 1 Val av mötets ordförande 

 
Till ordförande av stämman valdes Tommy Sörstrand. 
 
§ 2 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

 
Ordförande anmälde till protokollförare Wictor Stiebel 
  
§ 3 Godkännande av röstlängd 

 
Förteckning över vid stämman närvarande personer upptar 16 röstberättigade 
medlemmar. Bilaga 1.              
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes av stämman 

 
§ 5 Val av justerare och rösträknare 
Att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet valdes Fredrik Nilsson och Eric 
Westerlund. Dessa valdes även till rösträknare  

 
§ 6 Fråga om stämman är behörigen utlyst  
 
Stämman bekräftade att mötet var stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7 Styrelsens årsredovisning 

 
Stämmans ordförande gick igenom väsentliga händelser under det gångna året: 

- Takprojektet 
- Stockholm parkering sägs upp 
- Terrassen möbleras 
- Vattenläcka i garaget 
- Ordning och trivsel 

o Se till att städmaterial finns i tvättstugor 
 

Styrelsens årsredovisning jämte verksamhetsberättelse presenterades och 
godkändes. 
 
 
§ 8 Revisionsberättelse 
 
Inger Nordlander presenterade föreningens revisionsberättelse. Årsstämman 
förklarade sig nöjd med revisorernas arbete och beslöt att lägga 
revisionsberättelsen till handlingarna. 

 



 
§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
 
Resultat och balansräkning presenterades och godkändes. 
 
§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
 

                  Resultatdisposition presenterades och godkändes. 
 
§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 
 
§ 12 Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer  

 
Stämman fastställde att beloppet för styrelsens arvoden ska höjas till 2 x 
prisbasbeloppet för nästa verksamhetsår. Till de interna revisorerna beslutade 
stämman att arvodet ska höjas till 5 000 kr och fördelas mellan dessa.   
 
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 
 Till ordinarie ledamöter valdes på en mandatperiod på 2 år: 
Wictor Stiebel 
Daniel Oscarsson 
Elena Falk 
Johan Bergman 
Fredrik Kemling 
 
 
Till suppleanter valdes 
Helena Gidlöv 
Anel Druskic 
 
Kvarstår 1 år till  
Tommy Sörstrand 
Mikael Dalla-Santa 
Claus Nielsen 

 
 
§ 14 Val av revisor och suppleant. 
  
Till ordinarie internrevisor valdes Inger Nordlander. Lina Lindblom valdes till 
revisorssuppleant 
 
§ 15 Val av valberedning 
 
Till valberedningen valdes Birgitta Salomonsson (Sammankallande) och Inger 
Nordlander.  
 



§ 16 Erfoderliga val till representation i HSB 
 
Styrelsen beviljades rätt att inbördes välja representant till HSBs stämma. 

 
§ 17 Motion: Konvertering av hyreslokal till förråd 
Fredrik Kemling föredrog sin motion, hur han räknat på sitt exempel enligt utdelat 
material. 
Stämman tyckte förslaget verkade intressant och att styrelsen skulle arbeta vidare 
med att utreda frågan och föreslå ett beslutsunderlag till en kommande stämma. 
 
§18 Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp 

 
§19 Avslutning av stämman 
 
Ordföranden tackade stämman och förklarade mötet avslutad. 
Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Wictor Stiebel                                       Tommy Sörstrand 
 
 
Justeras 
 
 
 

                   Fredrik Nilsson  Eric Westerlund 


