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§ 1 
Föreningens ordförande Gunilla Ridström öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 
 
§2 
Stämman godkände dagordningen. 
 
§3 
Till mötesordförande valdes Christer Ridström. 
 
§4  
Valdes Lena Eriksson till protokollförare. 
 
§5 
Valdes Lars Brolin till justeringsman och rösträknare. 
 
§6  
Stämman godkände att den blivit i behörig ordning utlyst. 
 
§7 
Stämman godkände deltagarförteckning som undertecknats av närvarande 28 medlemmar (endast 
en per lägenhet räknas) som röstlängd, bilaga. 
 
§8 
Föreningens ordförande Gunilla Ridström redovisade verksamhetsberättelsen med styrelsens 
förvaltning under räkenskapsåret samt genomförda och planerade större underhållsarbete. Resultat- 
och balansräkningen i årsredovisningen presenterades av Anita Larsson, styrelseledamot. 
 
§9 
Mötesordförande presenterade revisionsberättelsen som granskats av föreningens revisor Pierre 
Jansson, PR Revision AB. Han rekommenderade stämman att godkänna resultat- och balansräkning, 
Godkänna förslaget till bokslutsdisposition samt ge ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
§10 
Stämman godkände resultat- och balansräkning. 
 
§11 
Stämman godkände att i ny räkning balansera 1 643 303 kronor. 
 
§12 
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 
 
 
 



§13 
Valberedningen föreslog redan förra årsstämman en stegvis höjning av nuvarande styrelsearvode 
från 1 250 kronor per lägenhet/år till 1 500 per lägenhet/år, vilket styrelsen får fritt disponera. Denna 
höjning ligger inom den rekommendation som Bostadsrätterna tagit fram, 1 000 – 1 500 kr/Lägenhet 
och år. 
 
Stämman beslutade enhälligt att anta den av valberedningen rekommenderade höjningen av 
styrelsearvodet till 1 500 kronor/lägenhet och år, vilket innebär att styrelsen fritt får disponera ett 
styrelsearvode på 85 500 konor per år. 
 
Stämman beslutade att revisionsarvode ska utfalla enligt faktura. 
 
§14 
Valberedningen presenterade förslag på ny styrelse vilken stämman valde enligt följande: 
 
Ordinarie ledamöter: 
 
          Gunilla Ridström, ordförande   -   omval ett år till 2017 
          Admir Duric, ordinarie ledamot  -   redan vald till 2017 
          Lena Eriksson, ordinarie ledamot   -   omval ett år till 2017 
          Magnus Liljegren, ordinarie ledamot   -   nyval två år till 2018 
          Joel Häggmark, ordinarie ledamot   -   nyval två år till 2018 
 
Suppleanter: 
 
         Bengt Vestin   -   omval två år till 2018 
         Anita Larsson   -   nyval två år till 2018 
 
§15 
Till revisor valdes Pierre Jansson, P J Revision AB i Upplands Väsby, omval på 1 år till 2017. 
 
§16 
Valberedningen presenterade förslag på ny valberedning 2017 vilken stämman valde enligt följande: 
 
        Rasmus Palmqvist   -   sammankallande 
        Ann-Louise Ekfelt-Hellsing   -   ordinarie 
 
§17 
Inga motioner fanns att behandla. 
 
§18 
Förslag på stadgeändringar 
Årsmötet beslutade enhälligt om följande stadgeändringar. Ytterligare en extra föreningsstämma 
krävs för att ändringarna ska träda i kraft. 
 

 §4 

 Fjärde stycket ersätts med följande text: 

 Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse 
kan tas ut efter beslut av styrelsen. 



Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av 
gällande prisbasbelopp. Avgiften för andrahandsupplåtelse får uppgå till högst 10% årligen 
av gällande prisbasbelopp. 

Upplåts en lägenhet under en del av ett år får avgiften tas ut efter det antal kalendermånader 
som upplåtelsen omfattar. 

Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren, pantsättningsavgift av pantsättaren och avgift för 
andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren. 

 
§ 33 
Första meningen ersätts med följande text: 
 
Styrelsen har sitt säte i Upplands Väsby Kommun. 
 
§37 
Tredje stycket ersätts med följande text: 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska hållas tillgängliga för medlemmar under minst två 
veckor före den ordinarie föreningsstämman 

 
§42 
Hela punkten ersätts med följande text: 
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och 
senast två veckor före stämman. Kallelse ska dock ske senast fyra veckor före stämman om 
stämman ska behandla ändring av stadgarna, likvidation eller fusion.  
Kallelsen ska innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig 
kallelse till samtliga medlemmar via e-post till de medlemmar som har godkänt mottagning 
via e-post och till övriga med post/brev. Kallelsen skall även anslås på föreningens 
anslagstavla i samtliga trappuppgångar. 
Andra meddelanden till medlemmar kan delges på liknande sätt eller genom att anslås på 
lämplig plats inom föreningens fastighet. 
 
 
§19 
Mötesordförande avslutade årsstämman. 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
 
Lena Eriksson    
 
 
Justeras:    Mötesordförande: 
 
 
 
 
 
Lars Brolin    Christer Ridström 
 


