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PROTOKOLL ORDINARIE T'ONNNINGSTAMMA
Tisdagen den 17 januari zorT kl r9.oo
Arsta Folkets hus, sal Mdlaren

s3
En tdrteckning tiver ripresenterade medlemmar uppriittades. Fcirteckningen godkdndes som
rcistldngd.

$4
Till ordfrirande vicl fri ningsstdmman valdes Carl Dutina.

s5
Ordfriranden vid

ngsstdmman anmiilde Alexandra Thdnners som sitt val av protokollfrirare.

s6
Daniel Ekblom
protokollet.

till justeringsman och rijstrd.knare som jdmte ordfriranden

ska justera

s7
Foreningsstdmman

vara sammankallad i beh<irig ordning.

SB
Styrelsens flrsredovisliing (frirvaltningsberdttelse, resultatrdkning och balansrdkning) fdredrogs.
Fcireningsstiimman bQslutade att godkzinna flrsredovisningen.

se
Revisionsberdttelsen {iiredro gs.

Bostadsrzittsf6reningen Runnett

Org.nr: 76963r-3548

Sro
Ftireningsstdmman beslutade att faststdlla resultatrdkningen och balansrdkningen.

Srr
Fdreningsstdmman beslutade att Srets vinst tjverf6res i ny rdkning.

$rz
Styrelseledamciterna bevilj ades ansvarsfrihet.

Srg
Foreningsstdmman beslutade om ett retroaktivt arvode till f<jrra styrelsen, Lars Wallsten, Nataly
Jansson och Daniel Ekblom med 999 kronor per person och till kommande st1'relse ett (r)
prisbasbelopp att ftirdelas inom styrelsen. Arvode till revisorer beslutades att ligga pfl l<ipande

rdkning.

sr+
till slutet av ndsta ordinarie foreningsstdmma beslutades att vhlja + (+)
styrelseledamciter och r (r) styrelsesuppleant. Fcireningsstdmman valde Daniel Ekblom, Alexandra
Thtinners, Edith Carlefalk och Linda Murphy till s[yrelseledamtjter och Elias Obaid till
styrelsesuppleant.
Fcjr tiden fram

$rs
Till revisor valdes Mats Ohrner pfl Crowe Horwath Osbourne AB frir tiden fram till slutet av ndsta
ordinarie fiireningsstdmma.

S16
Till valberedning valdes Anita Cadario, Maria Livstedt och Susanna Olofsson. Maria Livstedt valdes

till sammankallande for valberedningen.

Srz
Motioner
Beslut av motion $r7.r: Strimman beslutade enhrilligt att
gdllande organisation av stdddagar.

lita

styrelsen se civer alternativa liisningar

Beslut av motion $r7.2: Stiimman beslutade enhiilligt att avsl6. motionen att anvdnda fcireningens
lokaler till fcireningslokaler

Bostadsrlttsfrireningen Runnett

Org.nr: 76963r-3548

Propositioner
Proposition $r7.3: Styrelsens ftirslag till nya stadgar fdredrogs fcir foreningsstemman.
Fdreningsstdmman beslutade att enhdlligt anta styrelsens fcirslag till nya stadgar.
Ordftiranden pflminde om att beslutet om stadgedndringen blir giltigt bara om det antas pfl Wi
efter varandra f6ljande fdreningsstdmmor, och att det pi den andra stdmman krdvs att minst tvfl
tredjedelar av de rijstande eller den hrigre majoritet som krdvs, enligt 7 kap. 15 g lagen om
ekonomiska fdreningar, rijstat frir fcirslaget.
Beslutet ska ddr{rir tas upp

till fdrnyad priivning vid ndsta frireningssthmma.

Proposition $r7.4: Stiimman beslutade enhiilligt att ge styrelsen mandat att undersrika
miijligheterna att pfl bdsta ekonomiska sdtt f<jrualta fcireningens lokaler.

S18
Frireningsstiimman avslutades.

Protokollftirare

W

\/Vt

T1

Thcinners

Daniel Ekblom
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