
Bostadsrättsföreningen Träskfloden 15

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018-04-17.

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 Christel Hackman.

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmälde Björn Seiner till protokollförare.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Robert Stake och Jesper Smith.

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 58 samt en fullmakt genom

ombud.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars Wiberg föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna. Styrelsen fick i uppdrag
att undersöka lånevillkoren för att köpa ut tomträtten från Stockholms stad.
Fredrik von Bergen redovisade ett antal förslag till förbättringar på portlåssystemet. Dessa
överlämnades därefter skriftligt till protokollföraren. Kommande styrelse fick i uppdrag att utreda
dessa förbättringar.

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 den sammanlagda förlusten om 1 298 851 kronor.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari -
31 december 2017.



13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer samt valberedning för nästkommande 

verksamhetsår 

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna skall vara sammanlagt 300 000 k, onor samt 

tillkommande sociala avgifter. 

Arvode till extern revisor skall utgå enligt löpande räkning. 

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

Arvode till valberedningen skall vara sammanlagt 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: 

Björn Hansson, Birger Jarlsgatan 74, nyval, 2 år. 

Apostolos Vatsos, Birger Jarlsgatan 76, omval, 2 år. 

Lars Wiberg, Karlavägen 2, omval, 2 år. 

Björn Seiner, Karlavägen 8, omval, 2 år. 

Ledamöter, som kvarstår sedan föregående års föreningsstämma: 

Karl Norin, Karlavägen 4, 1 år kvar. 

Kristin Gutberg, Karlavägen 8, 1 år kvar. 

Suppleant, som kvarstår sedan föregående års stämma 

Stefan Skogh, Birger Jarlsgatan 76, 1 år kvar. 

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. 

Proposition: Nya stadgar. De vid föreningsstämman den 27 april 2017 antagna förslaget till nya 

stadgar föredrogs av Lars Wiberg. Föreningsstämman beslutade för en andra gång att anta dessa. 

Beslutet var enhälligt. Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de godkänts och 

registrerats av Bolagsverket. 

Motion 1: Inglasning av balkonger. Stämman beslutade, efter diskussion och votering, att avslå 

motionen med 23 röster för och 36 röster emot. 

Motion 2: Eluttag för garageplatser. Styrelsen planerar att införa eluttag efter garagerenovering samt 

efter utredning om garagets elförsörjning. Stämman beslutade att motionen är besvarad. 

Motion 3: Bättre belysning utanför portarna Karlavägen 2, 4 och 6. Styrelsen har beslutat att installera 

nya belysningsarmaturer i portarna. Stämman beslutade att motionen är besvarad. 

18 Stämmans avslutande 

Stämmoordförande Christel Hackman förklarade stämman avslutad. 

Björn Seiner Christel Hackman Robert Stake Jesper Smith 

Protokollförare Ordförande Justeringsman Justeringsman 


