
 

 
 
Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2019 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande  
Henrik Virro förklarade stämman öppnad. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning  
Stämman godkände den i kallelse föredragna dagordningen. 
 
§ 3 Val av stämmoordförande  
Stämman valde Henrik Virro till stämmans ordförande. 
 
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stämmoordföranden utsåg Fanny Lundstedt till protokollförare. 
 
§ 5  Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Stämman valde Mathias Kreissl och Mehran Hejazi till justeringsmän tillika rösträknare. 
 
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
Närvarouppgifter insamlades och sammanlagt xx röstberättigade hushåll befanns vara 
representerade på stämman. 
 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Henrik Virro redogjorde för styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2018. 
 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
Föreningens revisor Björn Guldbrandsen föredrog revisionsberättelsen för år 2018. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Styrelsens resultat- och balansräkning för år 2018 föredrogs av ordförande Henrik Virro. 
Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för år 2018. 
 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet för år 2018. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 



Stämman beslutade att summan av arvoden till styrelseledamötena jämte arbetsgivaravgifter för 
verksamhetsåret 2019 ska vara oförändrad, det vill säga två prisbasbelopp. 
Arvode för revisor beslutades utgå med 2000 sek för år 2019. 
Arvode för revisorsuppleant beslutades utgå med 2000 sek för år 2019. 
 
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens Mari-Anne Eriksson föreslog följande: 
 
Ordinarie ledamöter, valda för en period om två år: 
Henrik Virro (omval) 
Diana Tiger (nyval) 
Fabiola Rodriguez (nyval) 
Kristin Lod (nyval) 
 
Suppleant för en period om 2 år: 
Susanna Lundberg (nyval) 
 
Ordinarie ledamöter för en period om 1 år: 
Arto Rydberg (fyllnadsval för Mia Carina Martikainen) 
 
Suppleant för en period om 1 år: 
Johan Samuelsson (fyllnadsval för Tobias Gidlund) 
 
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod: 
Vidar Nordåker (ordninarie) 
Mehran Hejazi (ordinarie) 
Eddie Kone (suppleant) 
 
Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt ovanstående förslag. 
 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant 
Björn Guldbrandsen utsågs till ordinarie revisor, för en period om ett år. Ola Rosenqvist utsågs 
till revisorsuppleant.  
 
§ 16 Val av valberedning 
Stämman valde Mathias Kreissl och Ola Rosenqvist att utgöra valberedning inför 
föreningsstämma 2020. 
 
§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
Ebba Hamelberg uppmanade den nya styrelsen att titta noga på vad renoveringar kan innebära 
framöver i form av störningar för grannar. Framför allt handlar det om tydligare information till 
grannar inför och under renoveringen.  
 
Frågor om framtida stamspolning. Styrelsen informerar om det som även står i det senaste 
protokollet: att vi behöver mer information från firman som nyligen var här och filmade.  
 
Frågor om bygget vid parkeringsgaraget – vi konstaterar att vi inte vet så mycket mer än att det 
inte kommer att påbörjas något arbete under 2019. 
 
Frågor om fönsterrenovering: Styrelsen informerade om att de är på gång i arbetet, men att det 
är nästa styrelses uppdrag att fortsätta detta projekt.   



 
§ 18 Avslutande 
Stämman förklaras avslutad. 
 
 
Enskededalen 2019-04-14 
 
 
Vid protokollet 
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