
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i 
bostadsrättsföreningen Kyrkbyn 1 den 10 november 2015  

 
§ 1 Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Slavko Micic. 
 
§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd) 
Upprättas förteckning över närvarande medlemmar enligt bilaga. 21 röstberättigade 
medlemmar är närvarande, varav 18 personligen och 3 via ombud. 
 
§ 3 Val av ordförande för stämman 
Anna-Carin Hill valdes till ordförande för stämman. 
 
§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
Meddelas att stämmoordföranden utsett Eva Stensson att föra dagens protokoll. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs med tillägg av: justerar tillika rösträknare under §6 
 
§ 6 Val av två justerare tillika röströsträknare 
Mötet utsåg Emma Nyberg och Rima Cicek  till justerar tillika rösträknare. 
 
§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
Mötet konstaterar att kallelsen till stämman skett i behörig ordning. 
 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens berättelse för 2014, vilken tidigare översänts till medlemmarna, godkänns med 
tillägget att Roberto Martinez var suppleant tills han flyttade, och läggs till handlingarna, se 
bilaga. 
 
§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelse för 2014 uppläses av ordföranden och läggs till handlingarna, se bilaga. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
Stämman fastställer resultat- och balansräkning för 2014. 
 
§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
I enlighet med revisorns förslag beviljas styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen 
omfattar. 
 
§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning 
Stämman beslutar att balanserat resultat enligt förslaget i årsredovisningen. 
 
§ 13 Beslut om arvoden till styrelse och revisor 
Stämman beslutar att följande arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie 
föreningsstämma hållits. 

1) Till styrelsens ledamöter med 25 000 kronor per år exklusive sociala avgifter, att fritt 
fördela inom styrelsen. 

2) Till revisorn 20 000 kronor . 
 
 
 



§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Föreningsstämman väljer för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits 
Ordförande : Kim Söderström 
Sekreterare: Eva Stensson 
Kassör: Katja Hansson 
Ledamöter: Mehmet Kulbay och Andreas Orfanidis 
Suppleanter: Mikael Gustafsson, Aina Marberg och Elisabeth Mullo 
Valen gjordes genom acklamation 
 
§ 15 Val av revisor och suppleant 
Mötet beslutade att välja Joakim Mattson, BoRevision till revisor och Joakim Häll, Borevision 
till suppleant. 
 
§ 16 Val av valberedning 
Stämman valde Rima Cicek, Slavko Micic och Johan Åsling till ny valberedning. Rima Cicek 
utses till sammankallande.  
 
§ 17 Stämman avslutas  
Ordförande tackade alla för ett bra genomfört möte och förklarade det för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Stensson 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anna-Carin Hill 
Ordförande 
 
 
 
 
…......................................................                             …........................................................ 
Emma Nyberg     Rima Cicek 

 

 

 

 

 

 

 


