
Protokoll fört  vid ordinarie årsstämma för  bostadsrättsföreningen Muttern 16

Kristinehovs Malmgård den 17 maj 2018.

1. Föreningens ordförande Thomas Eriksson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Dagordningen godkändes enligt förslag (se bilaga 1).

3. Thomas  Eriksson  valdes  till  stämmoordförande.

4. Staffan Åberg utsågs till sekreterare.

5. Rasmus Thord och Michael Engdahl valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Föreningsstämman ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

7. Röstlängden fastställdes. 15 bostadsrättslägenlieter var representerade på plats samt 4 stycken via fullmakt.

8. Tanja Hillbom (HSB) presenterade årsredovisningen, stämman lade den sedan till handlingarna.

9. Revisorns berättelse lades till handlingama.

10. Föreningsstämman fastställde resultat- och balansrä)cning enligt styrelsens förslag.

1l. Föreningssfömman fastsföllde resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.

12. Föreningsstämman bevi5ade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

13. Föreningssfömman beslutade att fortsätta arvodera styrelsen samt intemrevisorn med 1.5
inkomstprisbasbelopp för verksamhetsår 2018.

14. Avgående styrelseledamöter: Staffan Åberg, Lina Olofsson och Peter Letmark samt avgående internrevisor
Anders  Persson avtackades.

15. Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Thomas Eriksson (omval), Jens Södergaard (omval), David Roos
(omval), Fredrik Damelsson (nyval), Hanna Jonasson (nyval) samt Peter Francis Deagle (nyval). Inga
suppleanter valdes. Allt enligt valberedningens förslag.

16. Till internrevisor valdes Donald Lavery (nyval). Ingen internrevisorsuppleant valdes. Till extem revisor
omvaldes  BoRevision.

17. Till valberedning valdes Rasmus Thord (omval) samt Peter Lettnark (nyval). Kinga Festö (avgående)
avtackades.

18. Inga frågor eller ärenden hade inkommit inför sfömman. Inga nya ärenden lyftes heller under stämman.

19. Föreningsstämman godkänner styrelsens förslag på stadgeändringar (se bilaga 2) men valde att stryka de tre
första memngarna i det nya förslaget av paragraf 18, då denna lydelse redan framgick sen tidigare av paragraf
17. Styrelsen inforrnerar att de skall kalla till och hålla en extra föreningsstämma innan sista )uni (2018) för att få
de nödvändiga stadgeändringarna på p]ats innan halvårsskiftet, enligt det nya lagkravet.

20. S = förand en tackade  alla  närvarande  och avslutade  sfömman.
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