
Anja Wikén (omval), Sven Eriksson (omval), Heinz Albrecht (omval). Anna-Carin Ögren (omval). Amanda 
Johansson (omval) Karolina Nordh (nyval) och Ylva Trapp (nyval). 

l(2) 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Bol men 1. 
Datum: 2017-03-15 
Plats: Årsta Folkets Hus, Ågcsta; Hjälmarsvägen 28, 120 02 Årstn. 
§ l Stämmans öppnande 

Styrelseordförande Anja Wikén näísadc alla välkomna och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma 
öppnad. 

§2 F11.stsWllandc av dagordning 

Stämman godkände förslaget till dagordning. 

§3 Val av ordtôrandc för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Helena Nelson-Bülow. inbjuden all hålla i föreningens årsstämma. 

§4 Anmälan av stiimmoordförandcns val av protokellförarc 

Stämmoordíöranden anmälde Anna-Carin Ogren att föra protokoll. 
§5 Val av två justeringsmän tillika rëstrâknurc 

Till all justera dagens protokoll samt tillika rösträknare utsågs Liz Hanafin och Christina Möller Älund. 

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stämman beslutade att stämman blivit i behörig ordning utlyst 

§7 Godkännande av röstliingd 

L 7 röstberättigade medlemmar var närvarande, varav ingen (O) genom fullmakt. Röstlängden bifogas 
proiokoüet. Stämman beslutade att fastställa röstlängden. 

§8 Fñrcdragning av den av styrelsen framlagda årsredovisningen 

Stämmoordförande föredrog årsredovisningen. 

§9 Fiiredragning av revisionsberättelsen 

Stärnmoordíörandc föredrog revisionsberättelsen. Det noterades att revisorn föreslagit au styrelseledamöterna 
ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
§10 Beslut om fastställande av resultat- och batansrâkníng 

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret fastställdes. 

§11 Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutade att resultatet enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med 
styrelsens förslag. 

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer 
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgil med 120 OOO kronor, exklusive sociala avgifter, för räkenskapsår 
20 L 7 alt fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att revisorns arvode betalas på löpande räkning. 
§14 Val ay antalet styrelselcdamñtcr, suppleanter, revisorer och rcvisorssuppleunter 

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och en (I) styrelsesuppleant. 

Stämman beslutade att antalet revisorer skulle vara en. 

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Förslag lämnas på följande medlemmar till ordinarie ledamöter 



Helena Nelson-Bülow 
Stämmoordlörande 
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Till suppleanter íämnas förslag på följande medlem: Leo Lingviclc (nyval). 

Stämman beslutade euhñlligt all godkänna förslaget Lill ny styrelse. 

Axel Sillberg och Saeed Esbati avgar som ledamöter. Samtliga ledamöter och suppleanter vakles pií ett är. 

§ 16 Val av revisorer och eventuella revisorssupplcantcr 

Till revisor valdes Mapcrna med S1aff,111 Zander som huvudansvarig revisor. 

§ 17 Val av valberedning 

Stämman valde Kristina Lohuívud (omval) och Axel Sillberg (nyval) till valberedning för tiden intill nästa 
ordinarie Iöreningsstämma. Kristina utsågs Lill sammankallande. 

§18 A, styrelsen till stämman hñnskjntna fragor samt av föreningsme<llem anmält lirende (utdelade till 
111 ell lem marna) 

Motion nr l (Bokning av tvättstugan via internet) föredrogs av mötesordförande. Motionen bifölls och stämman 
gav styrelsen i uppdrag alt utreda lämpligast alternativ och möjligheten att införa detta. 

Motion nr 2 (Övcrnattningslägcnhet) foredrogs av mötesordförande. Styrelsen föreslår avslag. Stämman beslutar 
enhälligt all avslå motionen. Önskemål framfördes all styrelsen ser över andra lärnpliga lokaler för ändamålet. 

MoUon nr 3 (Trädgårdsgrupper) föredrogs av motionären (Artja Wikén) Styrelsen Iöreslar att stämman bifaller 
motionen med tilläggen all Anmälan till styrelsen ska ske viel bildande av grupp samt all ansökan om medel sker 
skriftligen och godkännes av styrelsen. Stämman bifaller styrelsens förslag enhälligt, 

Proposition om upplåtelse av pannrum och cv. garage som bostadsräu föredrogs av ledamot Arma-Carin Ögren. 
Beslutsförslagct hade på uppdrag av styrelsen omformulerats av stänuuoordíörande och lästes upp och visades 
på storbild. Beslutet kräver bl.a. kvalificerad majoritet (2/3) för bifall. allt i enlighet med 9 kap. 16 ;i 
bostadsrätrslagen. Efter utförlig debatt noterades att följande yrkanden lämnats: I) Ett alternativt yrkande att inte 
fatta beslut pa dagens stämma. 2) Tilläggsyrkande om komplettering med utförlioarc upphandling (minst två 
offerter) med referenstagning ska genomföras av styrelsen, något som styrelsen fann rimligt och Inde till i sill 
beslutsförslag, Omröstning vidtogs med utslaget: 16 röstade för beslut på dagens stänuua. Därefter vidtog 
omröstning i sakfrågan, vi lken utföll med 16 röster för bifall och l röst däremot (Lind Fransén i Igh ()51 ). 

Stämman beshrtade med 16 röster mot l 

att upplåta en rayran bestilende av det tidigare pannrummet (samt även garage¡ om det bedöms gynnsamt - 
vilket parkförvaltaren Fined idag hyr av föreningen) - som bostadsrätt till bygg foretaget Nils Hedström 
Byggnt ds AB, nlternativt till annan seriös part pil liknande vill kor. för försäljning av bostadsrätter m 
medlemmarna. G"µphandli.ng med inhlimtande m· offen från ytterligare minst ett byggförerag. samt 
referenstagning ska ske. 

samt att ge styrelsen mandat att förhandla och teckna avtal en.ligt första att-satsen och i enlighet med avlämnat 
anbud och överenskommelser. 

Alla berörda parter kommer an till frågas innan genomförancle. 

§19 St1immans avslutande 

Då inga övriga iirendcn förelåg tackade stümmoorclföranden medlemmarna. önskade trevlig viir och förklarade 
stämman avslutad. 
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Christi.na Möller Áhmd 
Justerings man 

Bilagor: 

Röstlängd 



Röstlängd BrfBolmenl 15 mars 2017 
Ordinarie stämma 

Nr Namn Lght Nr 
1 Anja Wikén 149 
2 Heinz Albrechtt 83 
3 Lisa Löfgren 67 
4 Christopher Sadorge 67 
5 Axel Siltberg 8 
6 Carina W_es1:erberg 120 
7 Ylva Trapp 150 
B Liz Hanafin 1 
9 Cecilia Lind 51 
10 Theo Franzén 51 
11 Christina Loohufvud 10 
12 Leo Lingvide 33 
13 Amanda Johansson 43 
14 Christina Möller Åhlund 816 1202 
15 Linda Nilsson 59 
16 Gustav Nilsson 59 
17 Sven Eriksson 53 
18 l<arolina Nord M23 1201 
19 Markus Ståhl 155 
20 Anna-Carin Ögren 105 

17 röstberättigade deltog på stämman 


