
PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA DEN 7 juni 2022 

I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 

Plats: Föreningens samlings]okal i markplan på B-huset 

1. Stämmans öppnande 

Stämman öppnas av föreningens ordförande Nicklas Hansson. 

2. Godkännande av dagordningen 

Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Val av stämmoordförande 

Stämman beslutar att välja Bengt Hökervall till ordförande för stämman. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Stämmoordföranden anmäler Peter Krait att vara protokollförare för stämman. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman beslutar att välja Anna Karlsson och Karin Salzberg att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll samt vara rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Nicklas Hansson informerar att kallelse skickats ut mer än två veckor före den 7 juni 2022. 

Stämman förklaras vara stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd 

Det konstateras att 30 varav 1 fullmakt medlemmar infunnit till stämman. Stämman beslutar att 

godkänna närvaroförteckningen, bilaga 1, som röstlängd för stämman. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Bengt Hökervall föredrar årsredovisningens förvaltningsberättelse, samt resultat- och 

balansräkning. Ordet lämnas fritt och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor. 

Frågor ställs om skillnader i årsavgifter, hyresintäkter samt kostnader för trapphusrenovering. 

Frågor ställs även om föreningens lån och nivån på räntor. Styrelsen uttalar att räntenivån är låg 

och under ständig bevakning. Styrelsen ser inte behov av någon höjning av avgiften i närtid. 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

Ordförande ffiredrar revisorns berättelse över granskningen av ffirvaltningen och räkenskaperna 

för år 2021 . Han konstaterar att det är en s.k. ren revisionsberättelse och att revisorn tillstyrker 

ansvarsfrihet ffir styrelsen. 

10. Beslut om fastställande av resultat• och balansräkning 

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. 
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11. Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att den ansamlade förlusten om 15 455 000 kr 
överförs i ny räkning. 

12. Fråga om ansvarsfrihet tör styrelseledamöterna 
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedningen och revisor för nästkommande 
verksamhetsår 
Stämman beslutar efter omröstning (acklamation) enligt valberedningens förslag att höja 
styrelsens arvode från 240 000 kr till 260 000 kr exkl. sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. 
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrat arvode 3000 kr/ledamot till 
valberedningen samt att arvode till revisor och revisorssuppleant utbetalas enligt faktura 

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleant 
Stämman beslutar att välja 7 ledamöter, 1 suppleant, 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman beslutar att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag. 

Nicklas Hansson 

Richard Magnusson 
Peter Krait 

Andre Jamais 

Mathilda Boethius 

Per Swartling 

Carina Y dhage 

Jenny Svensson 

Ledamot, kvarstår 1 år, 

Ledamot, kvarstår 1 år, 
Ledamot, omval 1 år, 

Ledamot, nyval 2 år, 
Ledamot, nyval 2 år, 

Ledamot, nyval 2 år, 

Ledamot, nyval 2 år, 

Suppleant, nyval 2 år, 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja revisor Brita Schumacher samt 
revisorssuppleant Jörgen Schumacher. 

17. Val av valberedning 
Stämman väljer till valberedning Karin Salzberg (sammankallande), Aase Resman och Mirjam 
Berg. 

18. Av styrelAen och medlemmarna anmälda motioner 

För utförlig motionstcxt och styrelsens svar, se kallelsen till stämman, bilaga 2. 

1) Motion nr 1 Filip Thustrup - Installera dörröppnare till soprum. - Motionen bifalles. 
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2) Motion nr 2 Tamara Gronowicz - Uppdatera stadgarna på hemsidan - Motionen bifalles. 

3) Motion nr 3 Tamara Gronowicz - Begränsa antal år som ledamot kan sitta i styrelsen -

Motionen avslås. 

4) Motion nr 4 Tamara Gronowicz - Föreningsstämman bör utse en internrevisor - Motionen 

avslås. 

5) Motion nr 5 Tamara Gronowicz - Valberedningen bör få uppdrag att ge förslag på ny extern 

Revisor - Motionen anses besvarad. 

6) Motion nr 6 Tamara Gronowicz - Motioner som beviljas varje år bör genomföras bättre -

Motionen anses besvarad. 

7) Motion nr 7 Beata Låzl6 - Inrätta ett barnvagnsrum, förslag på plats ges. - Motionen avslås. 

19. Stämman förklaras avslutad 

Vid protokollet 

Peter Krait 

Stämm.oordförande Justerare I Justerare 

;;z;/;! ;;;2;/ 
/ ~ Hökervall 

------ --------
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