
Protokoll ‐ ordinarie stémma i Bf Kéttingen upa

Tid 5:35:23 on,“
22 maj 2019, kl 19, i moteslokalen Fridhemsgatan 66.
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1. Stammans oppnande

Peter forklarade motet for oppnat. ’

2. Faststallande av dagordning
Stamman beslutade att fastst'alla dagordningen, inklusive ovriga frégor.

3. Val av ordffirande
Peter Pagin valdes till ordforande,

4. Anmalan avstyrelsens val av protokollforare ,
Lars Forssell ”air utsedd till protokollf'orare och stamman informerades om beslutet.

5. Val av tvé justeringsmén tillika ro'str’a'knare
Ulrika Hillerdal och Sarah Meyer valdes till justerare och tillika rostraknare

6. Fraga om stamman blivit i behorig ordning utlyst
Stamman fann att kallelsen till stamman har blivit behorigt utlyst.

7. Faststallande av rostlangd
Lars Forssell 1502
Mattias Lagergren 1303
Angelica Almarsson 1203
Peter Pagin 30
Katrine GIUer 31
Markus Wallgren genom Peter Pagin A0902
Sara Gestrelius A1103
Sarah Meyer 1102

Torbjorn Furéker Lagenhet 36
Torbjorn Furéker Lagenhet 34
Maja Bergstrc’jm 1002
Claes Aronsson via ??? 1401
Louise Terling
Mattias Romberg 1201
Viktor Andersson A1202

Fanny Nelson Landén 25
Gunilla Livestrand
Ann-Sofie Nygren

Fredrik Norlin

Christian Jonsson

1403, tom punkt 21
A1301

A 1501

A 1203
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11.

12.

13.

14.
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16!
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18.

19.

Mats Blomberg 1402, deltog i stamman frén och med punkt 19

Narmast foregéende ars protokoll
Inga synpunkter pa foregéende protokoll,

Styrelsens arsredovisning 2018
Stamman godkande érsredovisningen.

Revisorernas berattelse
. . V ..

Stamman har tagl t del av revrsorernas berattelse.

Faststallande av balans‐ och resultatréikning 2018
Stémman bes|utade att faststalla balans och resultatrakningen

Beslut om resultatdisposition
Stamman bes|utade om resulta‘r’d’ispositionen.

Fréga om beviljande av ansvarsfrihet
Stamman bes|utade att bevilja styrelSen ansvarsfrihet.

Styrelsens forslag till budget samt Iikviditetsbudget 2019 (bilaga) ’.f‑
Stamman noterade Styrelsens f‘o’rslag till budget och Iikviditetsbudget for 2019.

Arvode at styrelse och revisore, V

Stamman bes|utade faststalla arvoden for 2019.

Val av styrelseledamoter och suppleanter
Stémman bes|utade att bifalla valberedningens forslag och valja foljande tiII styrelsen:
- Peter Pagin (omvaI/ordforande)
- Lars Forssell (omval)
- Angelica Almarsson (omval)
- Christian Jonsson (nyval)
- Maja Bergstrom (nyval)

Samt att v'alja foljande till suppleanter:

‐ Fanny Landén (omval)
- Anna Sjostrand (omval)

Val av tvé revisorer och suppleanter
Stamman valde Sara Gestrelius och Markus Wallgren som revisorer samt Alvaro Rodriguez som

revisors-suppleant.

Val av medlemmar til l valberedning samt till kommittéerna
Viktor Andersson och Sarah Meyer valdes till valberedning.

Fréga om stadgeandring (bilaga)

Stamman bes|utade att godkanna andringarna i stadgarna enlig med bes|utet frén extrastamman
den 6 maj, 2019.



20.

21.

22.

Deforslag till ytterligare andringar avstadgarna som fordes fram under stamman kommer

beredas avstyrelsen.

Fréga om renovering av fasader
Stamman bes|utade att godkanna att styrelsen gar vidare med renoveringen av gatufasaden, tiII
en kalkylkostnad pa ca 1.2 Mkr.

Motion frén Fredrik Norlin om grillning
Stamman uppdrog till styrelsen att seover ordningsreglerna angéende grillning.

fivriga frégor

Stamman bes|utade att avvakta med frégan kring renoveringen av terrasserna. Styrelsen kommer

att aterkomma med ett forslag pé renovering samt forslag pé andringar i stadgarna for att
fortydliga ansvarsfordelningen till en extrastamma.

Stamman uppdrar till styrelsen att ta fram ett forslag till styrelsen pé hur belysningen kan
forbattras. Belysningsgruppen ska ta fram ett forslagu

Forslaget om att styrelsens mandatperiod bor vara tvé ér godkandes inte avstémman.

Styrelsen kommer att genomfora enen th for att undersoka behovet avtorkrummet.

Stémman har inga problem med att barnvagnar f‘drvaras i kallarutrymmen.

Stamman uppdrog at styrelsen att se‘over om varmesystemet kan effektiviseras.

23. Stfimmans avslutande
Peter avslutade stémman.

Stockholm, 2019-08-04
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