
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lokal:   Konferenssalen, Nya Ullevi, kl. 18:30 – 20.30 

 
Närvarande: Cirka 40 lägenhetsinnehavare varav 34 Röstberättigade inklusive en 

fullmakt 
 

 
§ 1. Stämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Annett Bawel hälsade alla välkomna och förklarade 
stämman öppnad. 
 

§ 2 Val av ordförande vid stämman 
Stämman valde den, av styrelsen föreslagne, Birger Rosén, till 
stämmoordförande 
 

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare  
  Ordföranden utsåg Ulf Selstam till sekreterare för stämman. 

 
§ 4 Godkännande av röstlängd 

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 34 röstberättigade 
medlemmar inklusive 1 ombudsfullmakter var registrerade. 

 
§ 5. Fastställande av dagordning. 
  Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 
§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Andreas Åhlander, Lgh 103, samt Thomas Köhler, Lgh 114, valdes av 
stämman att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att även vara 
rösträknare. 

 
§ 7 Frågan om kallelse behörigen har skett 
  Stämman ansåg att kallelse till stämman hade behörigen skett. 
 
§ 8 Styrelsens årsredovisning 

Styrelsens årsredovisning, som utskickats i förväg, presenterades i 
sammandrag av ordföranden. Efter genomgång  godkändes denna och 
redovisningen lades till handlingarna. 

 
§ 9 Revisorernas berättelse 

Jim Posio redovisade revisionsberättelsen varefter denna godkändes och 
lades till handlingarna. 
 
 

 
§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Protokoll Årsstämma den 16 maj 2019 



Ordföranden gick igenom resultatet och balansräkningen som fastställdes 
enligt den utlämnade årsredovisningen. Stämman beslöt att fastställa 
resultaträkningen och balansräkningen. 
 

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda     
       balansräkningen 
  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§13 Fråga om arvoden 
 Stämman beslutade om ersättningar till styrelsen, valberedning och  

revisor för verksamhetsåret 2019 enligt samma principer som föregående 
år, d.v.s. följande: 
 
1.  Styrelsearvodet för 2019 skall vara 4,0 prisbasbelopp att sinsemellan 
fördelas inom styrelsen. 
 
2. Mötesarvoden skall vara 750 kr/person vid protokollförda styrelsemöten 
och övriga förrättningar.  
 
3.  Reseersättning för bil skall utgå enligt den statliga skattefria delen. 
 
4.  Vid arbeten för föreningen där egen bil användes, skall föreningen stå 
för parkeringsavgifter och trängselskatt som uppstår i samband därmed. 
 
5.  Ersättning till valberedningen skall vara 0,15 prisbasbelopp att 
sinsemellan fördelas. 
 
6. Revisorsarvodet skall utgå med 0,12 prisbasbelopp. 
 
7. Ersättning för faktiskt förlorad arbetsförtjänst utgår efter intyg från 
arbetsgivare om att löneavdrag gjorts. 
 

 
§14 Val av styrelseledamöter 
 

 Val av ordförande:    
 Valberedningens förslag är Annett Bawel att fortsätta såsom ordförande.  
 Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.. 

 
  Faställande av antal styrelseledamöter.  

Valberedningens förslag är att antalet styrelseledamöter skall vara åtta som 
tidigare.  



  Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag. 
  

Fyra ordinarie ledamöter omvaldes enl valberedningens förslag: , 
Ulf Selstam, omval 2 år, t.o.m. maj 2021.  
Arne Holgersson, omval 2 år, t.o.m. maj 2021.  
Lars Nilsson, omval 2 år, t.o.m. maj 2021 samt  
Max Rasper , omval 2 år, t.o.m. maj 2021. 
 

§ 15 Val av revisor och suppleant 
  En revisor, en suppleant.  

Stämman valde enigt valberedningens förslag: Revisor Jim Posio omval 1 
år, Suppleant Per- Anders Berg omval 1 år. 
 

§ 16 Val av valberedning   
Stämman valde: Jan Olderin och Terje Löberg omval 1 år Jan Olderin 
sammankallande. 
 

§ 17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 
  Stämman beslutade att överlåta detta till styrelsen.  

 
 
§ 20 Avslutning 
  Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 

Vid protokollet:    
 
 
………………………. 
 Ulf Selstam                                                              
Sekreterare 
 

 
Justeras: 
 

 
…………………..   ……………………        ……………………  
Birger Rosén   Andreas Åhlander         Thomas Köhler 
Stämmoordförande  Justerare          Justerare 
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