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Protokoll fört vid ordinarie 
föreningsstämma med 
medlemmarna i 
Bostadsrättsföreningen Slipen 40  
den 7 maj 2014 
 

1. Årsstämman förklarades öppnad 
2. Dagordning godkändes av stämman 
3. Till ordförande  vid årsstämman valdes Fredrik Burman  
4. Till protokollförare vid årsstämman valdes Pelle Asplund 
5. Till justeringsmän tillika rösträknare vid årsstämman valdes Therese 

Jansson och Jenny Svensson  
6. Denna ordinarie föreningsstämma konstaterades vara i stadgeordning 

utlyst  
7. Röstlängden vid årsstämman fastställdes till nio (9) personer. 
8. Styrelsens årsredovisning med däri intagen verksamhetsberättelse, 

resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2013-01-01 till 2013-12-
31 framlades.  

a. Stämmans ordförande föredrog verksamhetsberättelsen, och redogjorde 
för styrelsens sammansättning och verksamhet under året.  

9. Styrelsen genom Josephine Westrén från Calculare i Österskär AB, JW, 
föredrog resultatdisposition och årsredovisningen och redogjorde för 
föreningens resultat för året.  

10. Styrelsen genom JW föredrog revisorsberättelsen. Föreningsstämman 
beslutade att årsredovisningen framlagts i behörig ordning. Stämman 
beslutade att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna i 
årsredovisningen.   

11. Styrelsen föredrog förslaget till resultatdisposition som det presenteras i 
årsredovisningens förvaltningsberättelse.  

a. Föreningsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa 
resultatdispositionen. 

12. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna för räkenskapsårets 
förvaltning. 

13. Arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår 
fastslogs till 75 000 kr framlades och godkändes. Fördelningen av 
arvodet sker av styrelsemedlemmarna själva i samråd med 
valberedningen.  
 



14. Till styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår valdes Pelle 
Asplund, Sanna Sandström, Ina Zackari Näär, Emma Hagberg, Jenny 
Svensson och Carl Lindesvärd till ordinarie ledamöter och Therese 
Jansson som suppleant.  

15. Det noterades att Stefan Persson, Convensia AB fortsatt skall vara 
föreningens revisor enligt löpande räkning. Stämman hänskjöt till 
styrelsen och valberedning att undersöka ett alternativ till Convensia för 
att spara kostnader.  

16. Till valberedning valdes Monika Hansson.   
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende enligt 37 §.  
a. Inga hänskjutna frågor fanns att behandla.  
18. Stämman avslutades 

 
Ordförande vid 
föreningsstämman 

 Stämmans protokollförare 

 
……………………………………… 

 
  …………………………………… 

Fredrik Burman   Pelle Asplund 
 
 

 

Justerat av 
 
……………………………………… 
Therése Jansson 

 

 
……………………………………… 
Jenny Svensson 


