
Protokoll fran ordinarie for enings Uimma den 
25 aj 2020 i Bo tad rattsforeningen} Ahoten 8 i Stockholm 

Plats: SBC:s kontor pa Vastgetagrand 5 i Stockholm, jamte digital narvaro via Microsoft Teams 

n d: 19.00 - 21.02 

1. Stammans oppnande 

Sittande styrelses ordferande Asa Holmgren halsade alia valkomna och ferklarade shim man eppnad. 

2. Val av stammoordforande 

Ti ll extern ordferande fer stamman valdes Jacqueline Carsbo, jurist hos SBC Sveriges 

BostadsrattsCentrum AB. 

3. Godkannande av dagordning 

Stamman godkande dagordningen. 

4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare 

Ordferande anmalde sig sjalv till protokollferare. 

5. Val av tva justeringsman tillika rostraknare 

Till justerare, tillika restraknare, valdes Lars-Ove Flinke och Mimmi Holm. 

6. Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning ut lyst 

Stamman ansag att fereningsstamman blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 

7. Beslut om tillatande av digital narvaro pa stamman 

Ordferanden informerade om att det inte gar att kontrollera vilka som befinner sig pa samma plats 

som den deltagande medlemmen och atl det darter inte kan uteslutas att utomstaende overhor vad 

som avhandlas under stamman. Beslut innebarandes atl medlem far delta pa distans trots risken for 

att utomstaende narvarar kravs darfer. 

Stamman beslutade att tillata digital narvaro pa stamman, innebarandes att utomstaende far felja 

stamman. 

8. Beslut om tillatande av telefonnarvaro pa stamman 

Ordforanden informerade om att det inte gar att kontrollera vilka som befinner sig pa samma plats 

som den deltagande medlemmen och atl det darfer inte kan uteslutas atl utomstaende everher vad 

som avhandlas under stamman. Beslut innebarandes atl medlem far delta pa distans trots risken fer 

atl utomstaende narvarar kravs darfer. 

Stamman beslutade att tillata telefonnarvaro pa stamman, innebarandes atl utomstaende far folja 

stamman . 
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9. Faststallande av rostlangd 

Stamman fastsUilide antalet narvarande medlemmar til.1 31 och antalet roster till 29, Bilaga 1. 

10. Foredragning av styrelsens arsredovisning 

Stammoordforanden foredrog arsredovisningen, varefter den lades till handlingarna. 

Antecknas att det pa tva stallen i arsredovisningen angetts att arbete med garagebjalklag och 

hyresgasts hiss beraknats fardigstallas under varen 2020, samt att det pa ett stalle angetts att arbetet 

med garagebjalklag och hiss, med beaktande av radande pandemi, har hanskjutits tills vidare. 

Antecknas att de motstridiga uppgifterna foranlett fragor fran medlem som besvarats av styrelsen. 

11. Foredragning av revisorns berattelse 

Stiimmoordforanden foredrog revisionsberattelsen i valda delar, varefter den lades till handlingarna. 

12. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 

Sta mman beslutade att faststalla den i arsredovisningen intagna resultat- och balansrakningen. 

13. Beslut om resultatdisposition 

Stamman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens forslag, dvs. att resultat, efter 

avsattning till fond for yttre underhall, balanseras i ny rakning. 

14. Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna 

Antecknas att styrelsen under perioden 1 januari 2019 fram till arsmotet den 27 maj 2019 bestatt av 

Asa Holmgren Ledamot 

Mimmi Holm Ledamot 

Emelle Ouahchi Ledamot 

Klas Henriksson Ledamot 

Mikael Backlund Ledamot 

Lars-Ove Flinke Suppleant 

Rosie de Marteville Suppleant 

Mikaela Eckered Suppleant 

samt att under period en 27 maj 2019 till 31 december 2019 har styrelsen bestatt av 

Asa Holmgren Ledamot 

Mimmi Holm Ledamot 

Emelle Ouahchi Ledamot 

Klas Henriksson Ledamot 

M ikael Backlund Ledamot 

Fredrik Axelsson Ledamot 

Ja n Granberg Ledamot 

Lars-Ove Flinke Suppleant 

Rosie de Marteville Suppleant 

Helena Widinghoff Suppleant Avgatt 1 oktober 2019 
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Antecknades att Lars-Ove Flinke ersatt ,Iedamot vid beslut under rakenslkapsaret 1 januari - 31 

december 2019. Stamman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 1 januari 

31 december 2019 . 

15. Beslut om arvoden at styrelseledamoter, valberedning och revisorer for nastkommande 

verksamhetsar 

Uimnades forslag om arvode for styrelsen ska utga med 1 500 kr/lagenhet och 2 500 kr/loka l, dvs. 

181000 kr +sociala avgifter, att fordelas inom styrelsen . Stamman beslutade i enlighet med lam nat 

forslag. 

La mnades forslag att arvode till valberedning ska utga med 10000 kr att fordelas inom 

valberedningen. Lamnades och aterkallades forslag att arvode till valberedningen inte ska utga, dvs. 

okr. Stamman beslutade i enlighet med lamnat forslag att arvode till valberedning ska utga med 

10 000 kr att fordelas inom valberedningen . 

Uimnades forslag att arvode till externa revisorer ska utga enligt taxa . Stamman beslutade i enlighet 

med lamnat forslag. 

16. Val av styrelseledamoter och suppleanter 

Frida Gabre foredrog valberedningens forslag, Bilaga 2. Antecknades att Asa Holmgren och Klas 

Henriksson efter att valberedningens forslag delats ut tillsammans med kallelse avbojt kandidatur, 

varefter fler kandidater avbojde kandidatur nar detta blev kant vid stamman. 

Valberedningen, genom Frida Gabre, lamnade nytt forslag, varefter vissa foreslagna kandi dater 

avbojde kandidatur for foreslagen sammansattning. 

Lamnades forslag pa enskilda ledamoter och suppleanter, uppgaende till 6 respektive 3 kandidater, 

att jamte sittande ledamot Fredrik Axelsson utgora styrelse i foreningen. Foreslagna kandidater 

forklarade sig villiga att inga i den foreslagna sammansattningen . Stamman beslutade att valja 

styrelse i enlighet med nedan. 

Nwa"edamoter: 

Johan Bolin, S6dermannag.31 Nyval til/ 2022 

Pia Darin, Narkesgatan 2 Nyval till 2022 

Peter Sullivan, S6dermannag.31 Nyval til/2022 

Lars-Ove Flicke, S6dermannag.31 Nyval til/2021 

Johan L66w, Sofiagatan 1 Nyval till 2021 

Andrea Sj6berg, Sofiagatan 1 Nyval till 2Q21 

Tidigare valda ledamoter rei val): 

Fredrik Axelsson, S6dermannag.31 vald til/2021 

Omval suppleant: 

Rosie de Marteville, S6dermannag.31 Omval till 2021 
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Nvvalsuppleant: 

Asa Holmgren, Sofiagatan 1 Nyval till 2021 

Ann-Charlotte Faldt, S6dermannag.31 Nyval til/2021 

17. Val av revisorer 

Frida Gabre foredrog valberedningens forslag, Bilaga 2. 

Stamman beslutade att valja Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor KPMG som revisor, med suppleant 

auktoriserad revisor KPMG, om val . 

18. Val av valberedning 

Stammoordforanden foredrog valberedningens forslag, Bilaga 2, och efterlyste forslag pa kand idater 

till valberedningen, varefter Mats Liliequist anmalde sin kandidatur. 

Till valberedning valdes 

Frida Gabre Omval 

Mats Liliequist Nyval 

1. Ovriga arenden 

Motion angaende cykelforrad pa Narkesgatan 2, Bilaga 3. Motionen fortydligas enligt foljande: med 

motionen begars att styrelsen ges i uppdrag att forbattra forvaringsmojligheterna i cykelforradet pa 

Narkesgata n. 

Stamman beslutade att bifalla motionen. 

2. Stammans avslutande 

Antecknades att samtliga beslut under stamman fattats enhalligt. 

Stammoordfora de tackade de narvarande for visat intresse och forklarade stamman avslutad. 

lars-Ove Flinke 

Justerare 

Mimmi Holm 

Justerare 
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