PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 26 MARS 2017 I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KADETTEN 25
1. Föreningens ordförande, Håkan Selg, förklarade stämman öppnad.
2. Den utsända dagordningen godkändes och bifogas originalprotokollet.
3. John Erik Forslund valdes till ordförande för stämman.
4. Stämmoordföranden utsåg Håkan Selg att föra stämmans protokoll.
5. Ann-Christin Jensen och Fredrik Roos valdes till justeringspersoner och tillika
rösträknare.
6. Det fastställdes att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Röstlängden upprättades och godkändes enligt följande: Lgh 15, 22, 24, 25, 26,
31, 32, 34, 42, 46, 56, 62, 66, inalles 13 röstberättigade. Röstlängden bifogas
originalprotokollet.
8. Håkan Selg kommenterade förvaltningsberättelsen och Staffan Hedstrand
föredrog resultat- och balansräkningen samt budgeten för 2016. Dokumenten
bifogas originalprotokollet.
9. Leo Odijk föredrog revisorns berättelse, bifogas originalprotokollet.
10. Den redovisade resultat- och balansräkningen fastställdes.
11. Den föreslagna resultatdispositionen fastställdes.
12. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
13. Stämman beslutade i enlighet med tidigare praxis att arvode inte ska utgå till
styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår utan att kompensation
istället sker genom ett par av föreningen betalda middagar.
14. På valberedningens förslag valdes Håkan Selg (omval), Staffan Hedstrand
(omval), Sven Haglund (omval) och Sophie Walton Bernstedt (omval) till ordinarie
ledamöter i styrelsen. Till suppleanter valdes Karin Pålsson och Pirkko Dieckhoff
(båda nyval).
15. På valberedningens förslag valdes Leo Odijk till revisor och Christofer Halldin
till revisorsuppleant (båda omval).
15a. Till att ingå i valberedningen utsågs Roger Borchers och Britta Olsson (båda
omval).
16. Karin Borchers föredrog sin motion angående brandskydd. I anslutning till
motionen hade skriftligt förslag lämnats av Britta Olsson samt ett yttrande av
styrelsen. Dokumenten bifogas originalprotokollen. Efter diskussion beslutade

årsstämman på stämmoordförandes förslag att uppdra åt styrelsen att med
beaktande av det som anförts i motionen (inklusive Britta Olssons förslag)
tillsammans med styrelsens yttranden ta fram ett underlag till beslut om
ordningsregler för trapphusen, inklusive en organisation för hur reglerna ska
upprätthållas. Detta kan förslagsvis ske genom en medlemsenkät i kombination med
ett rådgivande medlemsmöte.
17. Inga övriga frågor hade anmälts.
18. Ordföranden tackade den avgående styrelsen för arbetet under det gångna
året och förklarade stämman avslutad.
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