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PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  
2016-05-10 klockan 18:00 
Träfflokalen på Lönngården 

1. Stämmans öppnande 
Stämman öppnades av bostadsrättsföreningens ordförande Andreas Jönsson 

2. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

3. Val av ordförande till stämman 
Göran Olsson valdes till mötesordförande. 

4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare 
Mattias Holgersson valdes till protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 
Andreas Jönsson och Nicolina Valente valdes till justerare tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Stämman ansågs behörigt utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 32 röstande varav fyra med fullmakter samt fyra 
deltagande utan rösträtt. Bilaga 1. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Mötesordförande föredrog styrelsens årsredovisning.  

9. Föredragning av revisorns berättelse 
Mötesordförande föredrog revisorns berättelse. 

10. Beslut om fastställande av resultat- samt balansräkning 
Styrelsen framlagda resultat- och balansräkningar godkändes av stämman. 

11. Beslut om resultatdisposition 
Resultatdispositionen godkändes av stämman. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
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13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår (2016) 
Valberedningen föreslår oförändrat 2,5 prisbasbelopp i ersättning till hela styrelsen. 
Ytterligare två förslag tillkom 3 prisbasbelopp och 3,5 prisbasbelopp.  
Stämmans beslut fattades i två steg. Först beslutades att arvodet skulle höjas. Därpå 
beslutades att arvodet skulle höjas till 3 prisbasbelopp. 

Notering: Valberedningens arvoden beslutas på nästa års stämma. Betalning 
verkställs retroaktivt. 

Revisorernas arvode sker mot räkning och kan inte bestämmas av stämman. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman godkände valberedningens förslag och valde för nästkommande 
räkenskapsår: 

Styrelse 
Rickard Naring 
Terje Oitspuu 
Nicolina Valente 
Sören Sörensen 
Milorad Sekulic 
Slavisa Micanovic 

Suppleanter 
Nils Lundgren 
Joseph Michael 
Björn Lyttkens Dimovski 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Mazars SET återvaldes som revisor.  

16. Val av valberedning 
Till valberedning valdes: 
Maria Grandin Öberg 
Sophia Bäck 
Karl-Robert Pettersson 
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17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende.  

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (propositioner). Bilaga 2. 

1. Beslut till stadgeändring i andra läsningen. 
Stämman antar stadgeändringen enhälligt. 

2. Beslut till stadgeändring i andra läsningen. 
Stämman antar stadgeändringen enhälligt. 

3. Beslut till stadgeändring i första läsningen. (anm: i dagordningen står andra 
läsningen vilket är felaktigt) 
Stämman antar stadgeändringen enhälligt. 

4. Beslut om affärsrelationer  med medlemmar. 
Propositionen diskuteras och två nya förslag föreslås. 
1) Föreningen kan ingå affärsrelationer med medlemmar.  
2) Föreningen kan ingå affärsrelationer med medlemmar, men med ett principtillägg. 

Grundprincipen ska vara att affärsrelationer ej ska ingås med medlemmar. Men vid 
särskilda skäl kan styrelsen ändå besluta att så ska ske. 

Stämman avslår styrelsens proposition. Stämman antar förslag två. 

Av föreningsmedlem anmält ärende (motioner). Bilaga 3. 
11 motioner har inkommit. 

1. Angående befintlig, men ej inkopplad utebelysning. 
Belysningen åtgärdad. Motionen lämnas därhän. 

2. Angående passagen ut från gården ut mot Hagtornsgården. 
Stämman beslutar om en allmän upprustning av passagen. 

3. Angående många nya grannar på gården, välkomsthälsning i nyhetsbrev. 
Stämman anser att motionen är besvarad. 

4. Angående grillning på balkongen. 
Diskussion uppstod. Många tyckte att grillning ska vara tillåtet på balkongerna och 
uteplatser, medan vissa ansåg att brandfaran är för stor för att tillåta grillning (oavsett 
grilltyp). Brandsäkerhet vägdes mot individuell frihet.  
Stämman beslutar att återremittera frågan till styrelsen. 

5. Angående gårdens gröna ytor. 
Stämman anser att motionen är besvarad. 

6. Angående cykelkadaver på gården. 
Stämman anser att motionen är besvarad. 

7. Angående skyltar med text ”Lönnparkens Bostadsrättsförening”. 
Nils Lundgren, tidigare styrelseledamot och invald i nya styrelsen, hade ärendet 
tidigare och beskrev läget för stämman. 
Stämman anser att motionen är besvarad. 
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8. Angående renovering av gårdens fasad. 
Flera medlemmar framhöll att kostnaden är för hög för föreningen i nuläget. 
Stämman avslår motionen 

9. Angående parkeringsproblem på Grusåsgränd. 
Stämman anser att motionen är besvarad. 

10. Arvode till valberedningen. 
Stämman bifaller motionen. 

11. Arvode för utfört och icke utfört valberedningsarbete som avser tiden mellan 
stämmor 2015-2016. 
Stämman bifaller motionen. 

18. Stämmans avslutande 
Stämman avslutades av ordföranden. 

Mötesordförande   Protokollförare 

………………………………………….  ……………………………………… 
Göran Olsson   Mattias Holgersson 

 
Justerare    Justerare 

………………………………………….  ……………………………………… 
Nicolina Valente   Andreas Jönsson
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