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PROTOKOLL
ORDINARIE FORENTNGSSTAMMA

med medlemmarna i Bostadsrettsfdreningen Skontorpshojden,14 maj 2072,kl18 30

Plats: Hdrsalen JM's HK, Solna

52

Nervarande: Enligtavprickadmedlemsfdrteckning.

Delges: Sanltliga medlemmar samt revisorerna

S 1 Stemmans- t!!!!i!!dc
Ledamoten 1in Granmar hiilsade alla velkomna och fdrklarade stAmman oppnad'

F6.-t".kning"n 
"u."gistrerade 

medlemmar fdrklarades som rdstliingd, dvs 20

rdster.
29 medlemmar var narvarande

Yabr lrluarallle {OI!!
Jan Granmar valdes till ordfdrande for s$mman.

Anrnalaruyllll&Ialld ns val avplqtqEqll{Or:rre
Anmaldes att ordfdranden utsett Niklas Karlsson som protokollfdrare'

Godkiinnande av daqerd,ulug
Stamman godkende dagordningen.

Val av iusterare/tillikaliiEllilk4are
Jamte ;rdfdrande utsags Marcus Ekholm och Anette Nordenstrdm att justera

dagens protokoll och att tillika vara rdsfaknare

S 7 Fragan om kallelse till stamman behiirigen skett
Frjrllarades att kallelse ti]l stamman skett i behdrig tid och ordning

s3

a4

ss

s6

SB Fiiredras4!4gsYsryrclscngarsredovisnilg- 
Sty*l*ttt e*tedovisning ftir f<ireningens verksamhet 2011 foredrogs och lades

till handlingarna.

S 9 Fiiredragning av revisorernas berattelse
Revision;berattelsen fdr ar 2011 foredrogs och lades till handlingarna'

S 10 Fast!!!!ll44de av resultat:pshbala4srat4t4g
Resultatrakning och balansrakningen fdr er 2011 fastsalldes

S 11 Fragan om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet Beslutet var enhalligt'

M{



S12 Resultatdispagillq!
Stemman beslutade att arets resultat pa 31.5B1 kr dverfdres i ny rakning.

S 13 Fregan om arvoden till swrelsen och revisorerna
Stamman besldt att 45 000 kronor inkl. arbetsgivaravgifter skall utga i arvode ti]]
styrelsen. Arvodet fdrdelar styrelsen sjelv inom sig.

Det besldts att arvodera fdreningens revisor enligt rakning.

S 14 Val av sturelseledamiiter och supplc4utc!
Niklas Karlsson, Marcus Ekholm, RolfJonsson, Gunilla Ekstrand och Anette
Nordenstrdm valdes till ledamdter.
Ronnie Jansson, Magnus Carbonnier och Christian Bach valdes till suppleanter.

Denna punkt blev omedelbart justerad.

S 15 Val av revisorel
Vaides PricewaterhouseCoopers AB som ordinarie revisor och Hans Norman
(PwC) till revisorssuppleant.

S16 Val av valberedning
Sofia Akerfeldt [sammankallande], Erik Lardends och Ebba Orman valdes till
valberedning intill niista ersstemma.

S 17 Redovisning av fiireninqc4sdlrtllgallska&ingskostnad
Sq/relsen redovisade fdfeningens slutliga anskaffningskostnader som uppgick
loiali iiil 2C5.14C.C0C kicnor.

$ 18 0vriga drenden
Motioner fren lgh 11702. Stamman beslutade att avsla samtliga motioner.

S 19 Avslutninq
Ordftiranden forklarade harmed stemman avslutad.

Vid protokollet:'I r, r/\ rl //
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Niklas Karlsson
...t).*..{.:1..li.1.:.......:...

Anette Nordenstrdm

Justeras:

Stdmmoodfijrande


