
BRF SKONTORPSHOJDEN
7,Ot3-05-L4

PROTOKOLL
ORDINARIE FORENINGSSTAMMA

med medlemmarna i Bostadsrittsforeningen Skontorpshojden,l,4 maj 20L3, kl 18.30

Plats:

Ndrvarande:

Delges:

Eriksdalshallen, Sodermalm

Enligt avprickad medlemsforteckning.

Samtliga medlemmar samt revisorerna

S 1. Stiimmans iippnande
Ledamoten Niklas Karlsson hiilsade alla vdlkomna och forklarade stdmman

oppnad.

r0stlflngd
Forteckningen av registrerade medlemmar forklarades som rostldngd, dvs 2

roster, 30 medlemmar var nirvarande.

S 3. Val av ordfiirande fdr stimman
peder Halling fRiksforbundet Bostadsrdtterna Sverige ek for) valdes till
ordforande for stamman.

s2.

s4.

ss.

s6.

Anmdlan av ordfiirandes val av sekreterare
AnmAldes att ordforanden utsett Rolf f onsson som protokollforare'

Faststfillande av dagordningen
StAmman godkinde dagordningen.

Ia*t" ".df"rande 
utsflgs Elisabet Koski och Bodil Gustavsson att iustera dagens

protokoll och att tillika vara rostraknare'

S 7. Frflga om kallelse till stimman behtirigen skett
Forklarades att kallelse till stamman skett i behorig tid och ordning.

S 8. Fdredragning av styrelsens flrsredovisning- 
sry*ri"nr aGaouirning for foreningens verksamhet 2012 foredrogs och lades

till handlingarna.

Ftiredragning av revisorernas berdttelse
RevisioniberAttelsen for Ar 201,2 foredrogs och lades till handlingarna'

se.

s 10. Bgslut om rasf,sfallanug av l-EsurldL- rrLrr rr4r4uil qnruuSv"

Resultatrdkningen och balansrAkningen for flr 201-2 faststdlldes'



s 11.
Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhdlligt.

S 12. Beslut om resultatdisposition
Stdmman beslutade att irets resultat pA - 43 952 kronor overfors i ny rdkning.

S 13. Arvode till styrelsen och revisorer
Stdmman beslot att 45 000 kronor exklusive arbetsgivaravgifter ska utgi i arvode

till styrelsen. Arvodet fordelar styrelsen sjalv inom sig.

Stdmman beslot att arvodera foreningens revisorer enligt rdkning.

$ 14. Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Ann-Christine Holgersson, Ronnie |ansson, Rolf Jonsson, Niklas Karlsson och

Leila Tabari valdes till ledamoter.
Maria Btihler, Magnus Carbonnier Akerfeldt, Thomas Cohn och Sandra Tonn

valdes till suPPleanter'

S 15. Val av revisorer och suppleant
pricewaterhouseCoopers AB valdes som ordinarie revisor och Hans Norman

IPWCJ till revisorsuPPleant.

S 16. Val av valberedninge - 
s"fi;mrf"tdGamirankallande), Erik Lardenis och Ebba 0rman valdes till

valberedning intill nAsta flrsstAmma'

S 17. Ovriga flrenden
Inga motioner hade inkommit till stAmman'

Frflgor fr&n medlemmarna stiilldes och besvarades'

S 18. Avslutning
Ordforanden forklarade stdmman avslutad'
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Peder Halling . ''
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Elisabet Koski


