
PROTOKOLL	  FÖRT	  VID	  FÖRENINGSSTÄMMA	  I	  BF	  BULTEN	  U.P.A	  	  2012-‐06-‐12	  

	  

NÄRVARANDE:	  
Marcus	  Johansson	  ,	  lgh	  29	  
Camilla	  Laving,	  lgh	  5	  
Emma	  Haglund,	  lgh	  1004	  
Katarina	  Gabrielsson,	  lgh	  20	  
Fredrik	  Karlsson,	  lgh	  50	  
Jan	  Gustafsson,	  lgh	  18	  
Fredrik	  Gard,	  lgh	  30	  
Erika	  Kindblad,	  1301	  
Martin	  Hellborgsson,	  lgh	  26	  
Karolina	  Nyström,	  lgh	  15	  
Orsedal/Vister,	  lgh	  52	  
Albin	  Johansson,	  lgh	  45	  
Anton	  Andersson,	  lgh	  51	  
Karl-‐Johan	  Tomczak,	  lgh	  40	  
Seid	  Dumisic,	  lgh	  35	  
Erika	  Dumisic,	  lgh	  35	  
Linda	  Karlsson,	  lgh	  34	  
Erika	  Vegerfors,	  lgh	  25	  
Michael	  Ravin,	  lgh	  48	  
Hannes	  Landin,	  lgh	  27	  
Erik	  Hjalmarsson,	  lgh	  41	  
Mikael	  Andersson,	  lgh	  23	  
Björn	  Grönvall,	  lgh	  42	  
Oskar	  Hård	  
Malin,	  lgh	  19	  
Fullmakter:	  Frida	  Eriksson	  (Erik	  Hjalmarrson).	  Dvs.	  ej	  närvarande,	  men	  röstat.	  	  
	  
	  

1. STÄMMANS	  ÖPPNANDE	  
Ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  stämman	  öppnad.	  
	  

2. FASTSTÄLLANDE	  AV	  DAGORDNING	  
Den	  föreslagna	  dagordningen	  godkändes.	  
	  

3. VAL	  AV	  ORDFÖRANDE	  
Malin	  Wreder	  föreslogs	  som	  mötets	  ordförande	  och	  förslaget	  bifölls.	  
	  

4. ANMÄLAN	  OM	  STYRELSENS	  VAL	  AV	  PROTKOLLFÖRARE	  
	  Emma	  Haglund	  föreslogs	  som	  mötets	  protokollförare	  och	  förslaget	  bifölls.	  
	  



5. VAL	  AV	  TVÅ	  JUSTERINGSMÄN	  	  
Erika	  Vegerfors	  och	  Kalle	  Tomczak	  föreslogs	  justera	  stämmoprotokollet	  och	  förslaget	  bifölls.	  
	  

6. FRÅGA	  OM	  STÄMMAN	  BLIVIT	  I	  BEHÖRIG	  ORDNING	  UTLYST	  
De	  närvarande	  fann	  att	  föreningsstämman	  blivit	  utlyst	  i	  behörig	  ordning.	  
	  

7. FASTSTÄLLANDE	  AV	  RÖSTLÄNGD.	  	  
Den	  närvarolista	  som	  upprättats	  vid	  mötet	  beslutades	  användas	  som	  röstlängd.	  
	  

8. STYRELSENS	  ÅRSREDOVISNING	  
Kassör	  Erik	  Hjalmarsson	  föredrog	  styrelsens	  årsredovisning.	  För	  räkenskapsåret	  2011	  visar	  
föreningen	  positivt	  resultat.	  	  
	  
	  Ordförande	  Malin	  Wreder	  föredrog	  styrelsens	  verksamhetsberättelse.	  Under	  
verksamhetsåret	  har	  föreningen	  bland	  annat	  installerat	  bredband	  i	  lägenheterna,	  målat	  och	  
renoverat	  dörrarna	  i	  trapphusen,	  köpt	  in	  nytt	  grus	  till	  gården,	  köpt	  in	  en	  
kompressor/cykelpump,	  förhandlat	  med	  Bonnier	  om	  den	  förstörda	  källaren,	  deltagit	  i	  ett	  
möte	  med	  grannföreningarna	  samt	  anordnat	  städdagar	  och	  en	  filmkväll.	  
	  

9. REVISORERNAS	  BERÄTTELSE	  
Revisionsberättelsen	  lästes	  upp	  av	  Erik	  Hjalmarsson.	  Revisorerna	  tillstyrker	  att	  stämman	  ska	  
fastställa	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  samt	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet.	  Noterades	  att	  det	  
städarvode	  som	  betalats	  ut	  till	  Erika	  Vegerfors	  felaktigt	  bokats	  som	  styrelsearvode,	  samt	  att	  
två	  lån	  har	  skrivits	  in	  med	  fel	  ändringsdag.	  
	  

10. FASTSTÄLLANDE	  AV	  RESULTAT-‐	  OCH	  BALANSRÄKNING	  
Resultat-‐	  och	  balansräkning	  fastställdes.	  
	  

11. BESLUT	  OM	  RESULTATDISPOSITION	  
Resultatdispositionen	  fastställdes.	  
	  

12. FRÅGA	  OM	  BEVILJANDE	  AV	  ANSVARSFRIHET	  
Stämman	  beslutade	  bevilja	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  föregående	  verksamhetsår.	  
	  

13. ARVODEN	  ÅT	  STYRELSE	  OCH	  REVISORER	  
Arvoden	  till	  styrelse	  och	  revisorer	  beslutades	  vara	  oförändrade	  och	  uppgå	  till	  35	  000	  kr	  under	  
kommande	  verksamhetsår.	  
	  

14. VAL	  AV	  STYRELSELEDAMÖTER	  OCH	  SUPPLEANTER	  
Stämman	  utsåg	  Malin	  Wreder	  till	  ordförande	  för	  kommande	  verksamhetsår.	  Till	  
styrelsemedlemmar	  utsågs	  Erik	  Hjalmarsson	  (omval),	  Emma	  Haglund	  (omval),	  Seid	  Dumisic	  
(omval),	  Kalle	  Tomczak	  (omval),	  Katarina	  Gabrielsson	  (nyval)	  samt	  Camilla	  Laving	  (nyval).	  
Styrelsen	  beslutar	  internt	  om	  arbetsfördelningen	  samt	  fördelningen	  av	  
ledamöter/suppleanter.	  

	  



15. VAL	  AV	  TVÅ	  REVISORER	  OCH	  SUPPLEANT	  (ER)	  
Stämman	  utsåg	  Joar	  Andersson	  (omval)	  och	  Björn	  Grönvall	  (nyval)	  till	  internrevisorer.	  
	  

16. ÖVRIGA	  ÄRENDEN	  
A. VAL	  AV	  VALBEREDNING	  
Stämman	  utsåg	  Markus	  Johansson	  och	  Christoffer	  Sundström	  till	  valberedning	  
	  
B.	  BALKONGER	  
En	  balkonggrupp	  har	  under	  året	  tagit	  in	  offerter	  och	  jämfört	  olika	  balkongalternativ.	  
Utifrån	  gruppens	  underlag	  hade	  styrelsen	  bjudit	  in	  företaget	  Fästeb	  till	  stämman	  för	  att	  
presentera	  sitt	  alternativ	  och	  svara	  på	  frågor.	  Efter	  presentationen	  hölls	  en	  omröstning	  
om	  huruvida	  balkonger	  ska	  byggas	  eller	  inte.	  Stämman	  beslutade	  med	  24	  röster	  mot	  1	  
att	  bygga	  balkonger.	  För	  att	  beslutet	  ska	  vara	  giltigt	  krävs	  dock	  beslut	  på	  två	  
föreningsstämmor.	  Styrelsen	  gavs	  i	  uppdrag	  att	  kalla	  till	  en	  extra	  föreningsstämma	  i	  höst.	  
Styrelsen	  fick	  också	  i	  uppdrag	  att	  be	  Fästeb	  att	  ta	  fram	  ritningar	  och	  underlag	  för	  
bygglovsansökan,	  samt	  att	  utreda	  möjligheterna	  för	  marklägenheterna.	  	  
	  

17. STÄMMANS	  AVSLUTANDE	  
Stämmans	  ordförande	  tackade	  de	  närvarande	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

Vid	  protokollet:	   	   Justeras:	  

	  

	  

Emma	  Haglund	   	   Erika	  Vegerfors	   Kalle	  Tomczak	  
	  


