
Bostadsrättsföreningen Träskfloden 15 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017-04-27. 

Plats: Waldenströmsalen, Immanuelkyrkan, Kungstensgatan 17 

1 Öppnande 

Föreningens ordförande Apostolos Vatsos hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 

2 Godkännande av dagordning 

Stämman godkände dagordningen. 

3 Val av stämmoordförande 

Till ordförande för stämman valdes Peter Elgström. 

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Ordföranden anmälde Björn Seiner till protokollförare. 

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Dimitrios Karkamanis och Björn Hansson. 

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 

7 Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 61 varav 3 genom ombud. 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Lars Wiberg föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna. Fredrik von Bergen 
redovisade muntligt ett antal synpunkter på det nya passagesystemet. Dessa diskuterades och 

överlämnades därefter skriftligt till protokollföraren. Några medlemmar framförde kritik över 

styrelsens bristande kommunikation med medlemmarna. 

9 Föredragning av revisorns berättelse 

Anders Säfwenberg föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna. 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 

11 Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, 

att i ny räkning överföra förlusten om 3 332 947 kronor. 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari -

31 december 2016. En medlem hade avvikande åsikt. 
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13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer samt valberedning för nästkommande 

verksamhetsår 

Monica Nyström föreslog att arvodet åt styrelseledamöterna skall höjas från 250 000 till 300 000 kr. 

Dimitrios Karkamanis yrkade på att 250 000 kr skall bibehållas. Stämman beslutade efter votering, 37 

röster för och 19 emot, att arvodet åt styrelseledamöterna skall vara 300 000 kronor samt 

tillkommande sociala avgifter. 

Extern revisor arvoderas enligt löpande räkning. 

Arvode till lekmannarevisorer skall vara oförändrat 7 500 kr samt tillkommande sociala avgifter. 

Valberedningen arvode föreslogs höjas till 10 000 kr. Stämman beslutade att arvodet åt 

valberedningen skall vara oförändrat 7 500 kronor samt tillkommande sociala avgifter. 

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till sex och en suppleant. 

Till ordinarie ledamöter valde stämman: 

Kristin Gutberg, Karlavägen 8, nyval, 2 år. 

Karl Norin, Karlavägen 4, nyval, 2 år. 

Ledamöter, som kvarstår sedan föregående års föreningsstämma: 

Apostolos Vatsos, Birger Jarlsgatan 76, 1 år kvar. 

Lars Wiberg, Karlavägen 2, 1 år kvar. 

Björn Seiner, Karlavägen 8, 1 år kvar. 

Rickard Löpare, Birger Jarlsgatan 80, 1 år kvar. 

Valberedningen föreslog Stefan Skogh till suppleant. Bo Bergman föreslog Erik Josephson. Till 

suppleant valde stämman efter votering med rösterna 47 för och 5 emot Stefan Skogh, Birger 

Jarlsgatan 76, nyval, 2 år 

15 Val av revisor och revisorssuppleant 

Stämman beslutade att välja Klas Alm, Mazars Set Revisionsbyrå AB, som revisor, Anders Säfwenberg 

som lekmannarevisor och Roland Beijer som suppleant. Samtliga är valda på 1 år. 

16 Val av valberedning 

Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre. 

Till valberedning valdes Monica Nyström (sammankallande), Lars Wissing och Jonas Floberg. 

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 

Inga motioner var anmälda. 

Proposition: Förslag till stadgeändringar enligt kallelsen. Lars Wiberg föredrog de föreslagna 

ändringarna, vilka beror på tvingande ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar. 

Stämman beslutade att bifalla propositionen. Beslutet var enhälligt. 

18 Stämmans avslutande 

Stämmoordförande Peter Elgström förklarade stämman avslutad. 


