
Protokoll årsstämman 

^ ^tämmansöppnande 
ErederikStade, årets ordförande, bälsarvälkommenåstyrelsensvägnatoeb 
öppnar mötet. 

.̂ godkännande av dagordning 
dagordningen godkännstdan ändringar. 

3. Val av ordförande vid stämman 
Stämman föreslår oeb antar Peter E ^ 

1̂. Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
Ttdie Bengtsson tdses som protokollförare vid stämman 

.̂ Val av jnsteringsman tillika rösträknare som jämte mötets ordförande ska 
jnstera protokollet 

Stämman forslår l^rederikStadeoeb Erik t^iblén till justeringsmän 
rösträkttate.Erederikoeb Erik antas till desamma. 

6. ^råga om stämman blivitibebörig ordning utlyst 
Stämman godkänner att kallelsen skettibebörig ordning 

7. fastställande av röstlängd 
Endast en per lägenbet är röstberättigad, röstlängden omfattar 13 
röstberättigade som deltar på m 
protokoll. 

Stämman besltdar att faststäda röstlängden. 

8. styrelsens årsredovisning 
årsredovisningen gås igenom av Peter Elgström, SBC, som läggs till 
bandlingarna.k^enna finns tillgänglig på bemsidan 
^v^v.midsommarbuketten.se. 

.̂ revisorernas berättelse 
Peter Elgström foredrog delar av 
bandlingatna. 

10 fastställande av resultat-oeb balansräkning 
Stämman fastställer restdtat-oeb balansräkningen. 



11. Beslut om resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att 500 000:- av överskottet går till en fond for yttre underhåll 
och att 1 506 473:- överförs i ny räkning. 

Stämman fattar beslutet i enlighet med styrelsens förslag. 

12. Fråga om ansvarsfrihet for styrelseledamöterna 
Stämman beviljar hela styrelsen ansvarsfrihet for det gångna årets förvaltning. 
Beslutet var enhälligt. 

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna 
Styrelsen föreslår att arvodet inte ändras utan ligger kvar på 88 000:- (tidigare 2 
basbelopp) att inom sig fritt fördela. Stämman godkänner förslaget och 
fastställer arvodet för styrelsen. 

Extern revisor arvoderas mot löpande räkning, detta fastställs av stämman. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen föreslår till ledamöter: 

Lasse Jonsson, Midsommargränd 8, omval 
Julie Bengtsson, Midsommargränd 6, omval 
Tina Jonsson, Midsommargränd 8, omval 
Erik Nihlén, Midsommarvägen 49, nyval 
Aren Gharibashvily, Midsommargränd 4, nyval 
Saba Tedla, Midsommargränd 6, nyval 
Linda Lennartsson, Midsommargränd 2, nyval 

15. Stämman väljer enligt valberedningens förslag. 

Valberedningen föreslår till suppleanter: 

Frederik Stade, Midsommarvägen 55, nyval 
Kit-Yee Johansson, Midsommargränd 8, nyval 
Helena Gidlund-Baum, Tellusborgsvägen 65C, nyval 

Stämman väljer enligt valberedningens förslag. 

16. Val av revisorer och suppleanter 
Stämman väljer enligt valberedningens forslag Marcus Noreby på BoRevision 
A B till revisor och Jörgen Götehed till revisorsuppleant. 



17. Val av valberedning 
Stamman omväljer Kurt Lindström och Andreas Sjölander till valberedning mr 
nästkommande verksamhetsår. 

18. Stämmans avslutande 
Mötets ordförande tackar alla som kommit och avslutar stämman. 

Julie Bengtsson Peter Elgström 


