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Protokoll
från ordinarie föreningsstämma den 2012-06-19
i bostadsrättsföreningen Torsö 5
§1

Mötet öppnas av Pelle Bergstrand från Deloitte och stämman valde Pelle Bergstrand till
ordförande och Eva-Lena Ekström till sekreterare för stämman.

§2

Ordföranden har genomgång av närvarande medlemmar på stämman och 22 st medlemmar
närvarade från stämmostart, två anslöt vid kl 19 § 7 och en avvek kl 20.

§3

Medlemmarna sa ja till fastställandet av dagordningen.

§4

Anders Lindgren och Jaroslav Maslennikov valdes till justeringsmän att jämte ordföranden
justera protokollet.

§5

Medlemmarna beslutade att stämman kunde hållas trots att kallelsen skickats ut två dagar för
sent. Enligt stadgarna ska stämma hållas senast sista maj och vara kallad minst en vecka i
förväg.

§6

Valda delar av styrelsens årsredovisning för 2011 föredrogs av Pelle Bergstrand med hjälp av
projektor. Årsredovisningen fanns inte tillgänglig i tryckt form på stämman och hade inte heller
delgivits till medlemmarna inför mötet. Det delgavs att vid årsskiftet 2011/2012 var 100 lgh
bostadsrätter och 55 lgh hyresrätter. Vidare att årets resultat blev minus 184 kkr efter belastning
med avskrivningar om 425 kkr. Bortsett från avskrivningarna har föreningen ett överskott på
241 kkr.

§7

Bo Revision, Susanne Gustavssons revisionsberättelse föredrogs av Pelle Bergstrand. Då
revisorn, trots flera påminnelser, inte erhållit ett enda styrelseprotokoll från styrelsen fanns
inget underlag för revisorn att bedöma. Hon kunde därför varken tillstyrka eller avstyrka
ansvarsfrihet.

§8

Stämman beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§9

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet, men tre medlemmar röstade nej med
hänvisning till att det inte är möjligt att kunna bedöma styrelsens arbete eftersom styrelsen inte
kunnat förevisa ett enda protokoll från verksamhetsåret.

§ 10

Stämman sa ja avseende balansräkning samt beslut om medel i dispositionsfond och fond för
yttre underhåll.

§ 11

Det kom upp förslag från två personer att en extrastämma skulle hållas i september avseende
arvodet för den tid som varit sedan ombildningen. Majoriteten på stämman ville ta ett beslut i
frågan och fyra förslag avseende arvoden kom upp för tiden sedan ombildningen startade för
föreningen,
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Alt 1, den avgående styrelsen eget förslag; en summa om 310 000 kr, baserat på
1 000 kr per lägenhet gånger 155 lägenheter gånger 2 år
Alt 2, 100 000 kr
Alt 3, 50 000 kr, såsom angivet i den ekonomiska planen
Alt 4, 0 kr, d v s inget arvode skulle utbetalas

Stämman beslutade att styrelsens summa om 310 000 kr skulle utbetalas för den tid som varit.
Avseende kommande arvode för styrelsen så beslutade majoriteten på stämman att 155 000 kr
skall utbetalas per år. Styrelsen fördelar själva beloppet inom styrelsen.
På fråga från medlem om arvodet meddelade ordföranden att beloppen utgjorde den totala
kostnaden för föreningen, d v s beloppen ovan är angivna inklusive sociala avgifter.
Stämman beslutade att styrelsen får förhandla fram arvodet avseende revisorn med Bo revision,
Susanne Gustavsson.
§ 12

Danijel Medan, Milena Medan, Anders Lindgren, Johan Fransson, Jaroslav Maslennikov,
Ljudmila Maslennikova och Eva-Lena Ekström valdes till styrelseledamöter och Jonas Wallin
till suppleant.

§ 13

Stämman beslutade att Bo Revision, Susanne Gustavsson skall vara bostadsrättsföreningens
revisor.

§ 14

Då inga medlemmar på stämman ville sitta i valberedningen, så beslutades att styrelsen får ta
fram medlemmar inför 2013 års stämma.

§ 15

En motion hade inkommit till stämman avseende att stänga sopprummet där sortering av
tidningar, plast, flaskor m.m. skall ske, då det inte sorteras utan bara kastas in eller slängs på
utsidan av sopprummet. Det kostar föreningen stora summor då sopor slängs på utsidan av
huset samt att sortering inte sker.
Förslaget att istället sätta ut containrar några gånger om året för grovsopor godkändes av
stämman. Styrelsen fick också i uppdrag att hitta andra alternativ för var vi kan slänga
tidningar, plast m.m.

§ 16

Pelle Bergstrand avslutade stämman.
..........................................................................
Pelle Bergstrand
................................................................. ....
Anders Lindgren (justeringsman)

...............................................................
Jaroslav Maslennikov (justeringsman)

