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Protokoll från fortsatt ordinarie föreningsstämma måndagen den 27 juni 2022 kl 18.00 i
Maximteatern.

Stämman inleddes tisdagen den 7 juni 2022.

§ 1. Mötets öppnande
Föreningens styrelseordförande Peter Rydås förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämmoordförande
Stämman beslutar att välja Jörn Liljeström som stämmans ordförande.

§ 3. Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar att godkänna i kallelsen föreliggande dagordning.

§ 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordföranden utser Frida Ristner till protokollförare.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Niklas Bethke och Ester Schneider valdes som justerare tillika rösträknare.

§ 6. Förslag från styrelsen gällande talartid under stämman
Stämman överlämnar åt stämmoordföranden att hålla ordningen på stämman.

§ 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman förklarar stämman utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 8. Fastställande av röstlängd
Samtliga röstberättigade medlemmar har prickats av i medlemsförteckningen varvid 
konstateras att 217 röstberättigade medlemmar var representerade på stämman varav 65 genom 
fullmakt.

Denna lista fastställs som röstlängd, bilaga 1.

§ 9 (i) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande tre förslag till ny fullständig styrelse framfördes på stämman. Förslagen benämns 
”Valberedningens förslag”, ”Styrelsens förslag” och ”Golvets förslag”.
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Valberedningens förslag 
Ordinarie ledamöter
Kristofer Pasquier 
Marie Sennermalm 
Ronny Erhardssson 
Sven Boman 
Carl Berglund 
Georgios Gavaldeos 
Göran Egelius

Suppleanter
Anna Hesselgren 
Helene Sköld 
Gunilla Jadell

Styrelsens förslag 
Ordinarie ledamöter
Kristofer Pasquier 
Marie Sennermalm 
Ronny Erhardsson 
Sven Boman 
Peter Rydås 
Carl Berglund 
Göran Egelius

Suppleanter
Anna Hesselgren 
Helene Sköld 
Gunilla Jadell

Golvets förslag 
Ordinarie ledamöter
Paul Hjemdal 
Charlotte Stuart 
Alexandra Mollgren 
Lili Svensson 
Susanna Bervå 
Victor Edman 
Bertil Adler

Suppleanter
Ceri Carlill 
Erik Tutzauer

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

1 år kvar
1 år kvar
1 år kvar

omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

nyval 2 år
nyval 1 år
nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
nyval 1 år
nyval 1 år

nyval 1 år
nyval 1 år
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Efter röstordning då det först konstaterades att Styrelsens och Golvets förslag hade flest röster 
av de tre föreliggande förslagen och att dessa två ska ställas mot varandra konstateras att det 
föreligger 108 röster för Golvets förslag och 87 röster för Styrelsens förslag.

Stämman beslutar således att enligt Golvets förslag välja följande ordinarie styrelseledamöter 
och suppleanter.

Ordinarie ledamöter
Paul Hjemdal nyval 2 år
Charlotte Stuart nyval 1 år
Alexandra Mollgren nyval 2 år
Lili Svensson nyval 2 år
Susanna Bervå nyval 2 år
Victor Edman nyval 1 år
Bertil Adier nyval l ar

Suppleanter
Ceri Carlill nyval l år
Erik Tutzauer nyval l år

§15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Följande förslag framfördes på intemrevisor.

Valberedningens förslag
Margareta Östlind

Eget förslag
Mustafa Celebi föreslår sig själv som internrevisor

Valberedningens förslag och det egna förslaget ställdes mot varandra och det konstaterades 
efter röstordning att det föreligger 75 röster för Margareta Östlind och 73 röster för Mustafa 
Celebi.

Stämman beslutar således att välja Margareta Östlind på ett år som intern lekmannarevisor.

Stämman beslutar att välja RSM Stockholm AB med auktoriserade revisorn Anneli 
Richardsson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Felicia Krusell som 
huvudansvarig revisorssuppleant, båda på ett år.

§ 16. Val av valberedning
Följande förslag framfördes på personer till valberedningen

Valberedningens förslag
Anita Ståhlås 
Ann Frosch 
Peter Nordström 
Roland Sjödin
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Ulla Bohmgren

Golvets förslag 
Lars Nordin 
Charlotta Nylin 
Jan Schneider

Förslagen ställdes mot varandra och det konstaterades efter röstordning att det föreligger 97 
röster för Golvets förslag och 72 röster för Styrelsens förslag.

Stämman beslutar således att enligt Golvets förslag att välja följande valberedning med Lars 
Nordin som sammankallande.

Lars Nordin nyval 1 år
Charlotta Nylin nyval 1 år
Jan Schneider nyval 1 år

§ 17. Inkomna motioner och övriga till stämman i rätt tid anmälda ärenden
Motion 8 (i) angående tak, fråga om medlemmars besiktning

Stämman beslutar att avslå motionen och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom ramen för 
sitt löpande förvaltningsansvar och redovisa på nästa föreningsstämma.

Motion 8 (ii) angående tak, fråga om utredning och ev. åtgärdande av vattenavrinning

Stämman beslutar att avslå motionen och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom ramen för 
sitt löpande förvaltningsansvar och redovisa på nästa föreningsstämma.

Motion 10 angående installation av solpaneler, solceller, bergvärme & radiatorventiler

Stämman beslutar att avslå motionen och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom ramen för 
sitt löpande förvaltningsansvar och redovisa på nästa föreningsstämma.

Motion 11 angående förslag rörande kostnader som ”Medlemsinitiativet” orsakat

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 13 angående skyddsrum

Stämman beslutar att avslå motionen och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom ramen för 
sitt löpande förvaltningsansvar och redovisa på nästa föreningsstämma.

Motion 14 angående stadgeändring

Stämman beslutar att avslå motionen och överlämna frågan till styrelsen att hantera inom ramen för 
sitt löpande förvaltningsansvar och redovisa på nästa föreningsstämma.
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§ 13. Mötets avslutande
Stämmoordförande förklarar stämman avslutad.

Protokollförare

Frida Ristner

Stämmans ordförare

Jörn Liljeström

Justerare Justerare
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