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ÅRSSTÄMMA BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄTTEN 2 
  
  
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Ätten 2  
 
Datum:  2013-05-15 
Tid:  19.00 - 20.25 
Plats:  Östbergaskolan  
 
Närvarande: Medlemmar enligt avprickning på medlemslista vid ankomst 
  
Icke medlemmar i föreningen: Tomas Lindström 
   
§ 1 - Årsstämmans öppnande 
Bostadsrättsföreningens Ätten 2:s ordförande Hassan Hosseini hälsade de närvarande 
välkomna till årets ordinarie föreningsstämma och förklarade stämman öppnad. 
  
§ 2 - Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes av de närvarande medlemmarna.  
 
§ 3 - Val av stämmoordförande 
Tomas Lindström valdes till att agera ordförande för stämman. 
  
§ 4 - Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Till protokollförare utsåg ordföranden Jonathan Persson.  
 
§ 5 - Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Harald Barth och Mona Jansson. 
  
§ 6 - Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Enligt föreningens stadga § 29 skall kallelse till föreningsstämma utfärdas personligt till 
samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före 
ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. 
  
Beslöts att kallelse skett i enlighet med gällande stadgar. 
  
§ 7 - Fastställande av röstlängd 
Alla närvarande medlemmar med rösträtt samt inkomna fullmakter avprickade på 
medlemslista innan stämmans början. 
  
Beslöts att röstlängd baserad på närvarokontroll upprättas om behov av röstlängd 
uppkommer samt att röstlängden därvid skall justeras. Röstlängd; 25 st röstande. 
  
§ 8 - Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen har distribuerats till medlemmarna före föreningsstämman. Hassan 
Hosseini redogjorde för föreningens arbete under året. Jan Almkvist redogjorde för 
resultaträkning och balansräkning. Tillfälle för frågor gavs. 
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Beslöts att lägga årsredovisningen till handlingarna. 
  
§ 9 - Föredragning av revisorns berättelse 
Jan Almkvist redogjorde för den auktoriserade revisorn Mats Lehtipalos revisionsberättelse 
då revisorn själv inte närvarade vid mötet.  
   
Beslöts att lägga revisorns berättelse till handlingarna. 
 
§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Beslöts att fastställa resultat- och balansräkning. 
  
§ 11 - Beslut om resultatdisposition 
Beslöts att årets förlust med 347 543 kronor överförs i ny räkning. 
  
§ 12 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Beslöts att i enlighet med revisorns förslag i revisionsberättelsen bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna styrelseåret. 
 
Beslutet var enhälligt. 
 
§ 13 - Styrelsens arvode för nästkommande verksamhetsår 
Beslöts att styrelsens årsarvode för perioden till slutet av nästa föreningsstämma är två 
prisbasbelopp1. Beloppet distribueras mellan styrelseledamöterna enligt styrelsens eget val. 
 
§ 14 - Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Beslöts att till styrelseledamöter för perioden fram till och med slutet av kommande 
ordinarie föreningsstämma välja: 
May Parnestam (valdes för 1 år) 
Angela Arokianathan (valdes för 1 år)  
Magnus Johansson (valdes för 2 år) 
Nils-Göran Edefjord (valdes för 2 år) 
 
Beslöts att till styrelsesuppleanter för perioden fram till och med slutet av kommande 
ordinarie föreningsstämma välja: 
Gert Malm (valdes för 1 år) 
Elias Elias (valdes för 2 år) 
Jonathan Persson (valdes för 1 år) (vilande - träder in vid behov) 
   
§ 15 - Val av revisor och revisorssuppleant 
Beslöts att för kommande år välja den auktoriserade revisorn Eva Stein (Allegretto 
Revision), revisorssuppleant finns ej. 
    
§ 16 - Val av valberedning 
Beslöts att välja Susan Donaire, Boris Barrera samt Lars Sjöholm till årets valberedning. 
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§ 17 - Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 
anmält ärende 
Jonathan gick igenom vilka styrelsemedlemmar som slutar och tackade Hassan för många 
års engagemang i styrelsen. 
 
Diskussion uppstod kring miljöstugan. Styrelsen presenterade kort ev. framtida planer på 
låssystem som kan delas mellan miljöstugan, entré- och källardörrar. 
 
§ 18 - Årsstämmans avslutande 
Stämmans ordförande tackade de närvarande och förklarade årets stämma avslutad klockan 
20:25. 
 
 
 
Vid protokollet Mötets ordförande 
  
 
  
______________________  _______________________ 
  
  
  
  
Justeras 
 
  
  
_______________________ _______________________ 
  
 
 

 

1 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det 
allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex och fastställs 
för helt kalenderår. 


