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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA

Årsstämma 2013-04-10

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ordföranden Jan Gustafsson förklarade årsstämman öppnad
Dagordningen godkändes
Till stämmoordförande valdes Pelle Bergstrand, Deloitte
Mikael Kärrby valdes som protokollförare
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Ulla Mardini och Janne Gustafsson
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst
a. Synpunkt på att årsredovisning inte fanns tillgänglig en vecka före mötet
b. Synpunkt på att motioner inte skickades ut tillsammans med kallelsen till mötet
7. Röstlängden fastställdes. Totalt 19 röstberättigade personer upptogs i röstlängden varav en
via fullmakt
8. Stämmoordföranden föredrog styrelsens årsredovisning
9. Stämmoordföranden föredrog revisionsberättelsen
10. Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med förslaget i årsredovisningen
11. Stämman godkände styrelsens förslag på disposition av årets resultat
12. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet
13. Stämman beslöt att styrelsens arvode ligger kvar på två prisbasbelopp exklusive
arbetsgivaravgifter
14. Stämman godkände valberedningens förslag på styrelse. Till styrelse utsågs
a. Ledamot - Leif Karlsson (ett år)
b. Ledamot - Mikael Kärrby (ett år)
c. Ledamot - Ulla Mardini (nyval, två år)
d. Ledamot – Emil Sjöblom (nyval, två år)
e. Suppleant – Maud Svensson (omval, ett år)
f. Suppleant – Lillian Nicanoff (omval, ett år)
15. Matthias Vidh, Mapema Revisionsbyrå AB, valdes till föreningens revisor. Ingen suppleant
valdes.
16. Till valberedning utsågs
a. Sebastian Scholtze
b. Mary Sjölin
c. Anita Dahlström (sammankallande)
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
a. Stämman gav styrelsen mandat att fatta beslut om hur man på ett för föreningen
mest ekonomiskt gynnsamma sätt bygger om den hyresrätt som idag innehas av
IPA till tre bostadsrätter och säljer dessa
b. Stämman gav styrelsen mandat att erbjuda hyresgäster möjlighet att om ombilda
sina hyresrätter till bostadsrätter. Stämman godtog styrelsens förslag om att
erbjuda en rabatt om 7% på köpeskillingen. Priset bestäms i samråd med
Skandiamäklaren. Erbjudandet kommer att gälla i tre månader efter det att det
presenterats för hyresgästerna
c. Motion från Peo Sandberg om att riva blomsterlåda, gjuta ett betongfundament
samt köpa in och montera en grill till föreningen. Stämman avslog motionen.
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d. Motion från Marie-Anne Grandin om att köpa in nya mangeldukar till tvättstugan
samt att ta bort gamla lås frn torkrummen i tvättstugan. Stämman beslöt att
styrelsen köper in nya mangeldukar och att Bernt Creutz monterar en låsparkering.
18. Stämman avslutades

Justeras

Pelle Bergstrand

Janne Gustafsson

Ulla Mardini

Stämmoordförande

Justeringsman

Justeringsman
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