
Protokoll 2011-06-15 fiirt vid ordinarie fiireninssstiimma i
Bostadsriittsfiir€ningen Torfyran/769620-0570

$l. Stammans dppnande
Stemman dppnades av ordffjrande Anders Malm.

52. Godkannande av dagordning
SEmman godkande fbrslagen dagordning.

$3. Val av stiimmoordftirande
Till stammans ordfitmnde valdes Anders Malm.

$4. Anmelan om stammoordftirandens val av protokollfdrare.
Anmaldes att Annika T. Juhlin utsetts till Drotokollftimre.

$5. Val av tvejusteringsman tillika rdstreknare.
Till justeringsmzin tillika raistrrknare valdes Oskar Thor6n och Eva Cannersten Hansson.

56. Fraga om stamman blivit i behdrig ordning utlyst.
St?imman ftirklarades vara utlyst i behdrig ordning.

$7. Fas6tAllande av rdsdangd.
Upprettades och faststalldes rijstlZingd enligt bilaea 1.

S8. Styrelsensersredovisning
Ordftirande liiredrog styrelsens ersredovisning.

59. Revisionsberattels€n.
Fdreningens interne revisor Britt Hersl6f liircdrog revisionsbefittelse samt revisoms
godkannande av balans- och resultatrekning.

S10. Faststiillande av resultat- och balansrekning.
Beslutades att fastsfilla resultat- och balansrakning.

$l L Beslut om resultatdisposition.
St?imman beslutad€, efter styrelsens fbrslag, att erets resultat -137 0077 och balanserad litrlust -

47 3 8 5 978 omfbres tll fond fir yttre underhell | 56 38'7 och -47 67 9 442 iiverfdres i ny rAkn ing.
$l2. Frega om ansvarsfrihet ldr styrelseledamiiterna.

Beslutades om ansvarsfrihet ftir styrelsen.
$13. Frrga om arvoden 1br styrelseledamiiter och revisor fltr nastkommande verksamhetser.

Styrelsen fiireslog att styrelseledamiitemas arvode ftir nastkommande verksamhetser ska
uppge dll 0! samt att sdmmans beslut 2010-01-26 angaende arvode ftjr nastkommande verksamheter
fiir extem revisor kvarsdr. Beslutad€s att anta styrelsens fltrslag.
Sl4. Beslut om antale! styrelseledamdter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslutades att stAmmans beslut 2010-06-09 om antalet styrelseledarmdter, suppleanter,
auktoriserade revisorer och intern revisor skall galla aven 16r ndstkommande verksamhetser.
$l5. Val av styrelseledamijter och suppleanter.

Fdr tiden tom nAsta ordinarie fitreningsst?imma omvaldes sittande ordinarie styrelse ledamdter:
Mats Dahlqvist Vestmannagatan 90
Mikaela Arv6r Vanadisvagen 30
Annika T. Juhlin Vanadisvegen 30

Lars Ericsson samt Anders Malm entledigades. Stamman valde tvA nya ordinarie styr€lse ledamdter:

Gustav Karlberg Vastmannagatan 90
6rjan Magnusson Vanadisvagen 30

Till suppleanter omvaldes sittande:
Oskar Thordn Vanadisvlgen 30
Bo Lindeberg Vastmannagatan 90

$ I 6. Val av revisor och revisorssuppleanter.
F6rtiden tom n?'sta ordinarie ftjreningsstamma omvaldes sittande auktoriserad revisor Fredrik

Dellstritm R3 Revisionsbyra samt shtande intern revisor Britt Hercltif.
$1?. Val av valberedning.



$18 .

st 9.

Fdr tiden tom ndsta ordinarie ldreningssumma beslutades att till valberedning vAlja
Marcus Fordal (Sammankallande) samt Ande6 Malm.

Av styrclsen till stemman h6nskjutna fregor samt foreningsmedlem anmtlt {rende enligt g 37
Inga fregor har hAnskjutits styrelsen till sttmman eller av ftreningsmedlem anmalts
enligr $37.

StAfimdns avslutande
Stamman avslutas.

ffiii";t fll*r^t *
fnnika T. Juhlin 
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Oskar Thordn
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