
Protokoll till ordinarie föreningsstämma  
i Bostadsrättsföreningen Torfyran, 7696200570 
 

Tisdagen, den 12 juni 2018 kl. 18:30  
 
Dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
○ Magnus Erikson öppnade stämman  

2. Godkännande av dagordningen 
○ Dagordningen godkändes 

3. Val av stämmoordförande 
○ Ina Engelbrektson valdes till ordförande  

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
○ Alexander Helling valdes till protokollförare  

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
○ David Kiener och Maria Lindblad valdes till justeringsmän och rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
○ Stämman bedömdes vara stadgeenligt utlyst  

7. Fastställande av röstlängd 
○ Röstlängden fastställdes  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
○ Johan Alm föredrog årsredovisningen  

9. Föredragning av revisorns berättelse 
○ Johan Alm föredrog revisorns berättelse  

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
○ Stämman fastställde resultat och balansräkningen  

11. Beslut om resultatdisposition 
○ Stämman beslutade om att fastställa resultatdispositionen  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
○ Stämman beslutade att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet  

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
○ Stämman beslutade att styrelsen får en middag i arvode och revisorn enligt 

gällande taxa 
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

○ Stämman fattade beslut om att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och en 
suppleant 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
○ Alexander Helling ( ledamot)  och Maria Lindblad ( suppleant) har valt att avstå 

från att kandidera till styrelsen kommande period. 



○ Till Valberedningen inkomna kandidater: Per Fuhrman, Fredrik Hulting och Karin 
Falck. Valberedningens rekommendation var att välja in Per Fuhrman och Karin 
Falck.  

○ Då antalet kandidater var fler än antalet platser, företogs en sluten omröstning på 
stämman.  

○ Stämman valde Per Fuhrman, Ina Engelbrektson, David Kiener, Johan Alm och 
Magnus Eriksson till ordinarie ledamöter och Karin Falck till suppleant 

16. Val av revisor och revisorssuppleant 
○ Till extern revisor valdes Stromsons revisor och stämman beslutade att vi inte 

skulle ha revisorssuppleant och inte heller någon intern revisor.  
17. Val av valberedning 

○ Till Valberedning valdes Maria Lindblad  
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende enligt 37 § 
○ Inga frågor har inkommit  

19. Stämmans avslutande 
○ Ina avslutade stämman  

 
 
 
 
 
Vid protokollet Stämmoordförande 
Alexander Helling Ina Engelbrektson  
 
 
 
 
Justeringsman/rösträknare Justeringsman/rösträknare  
David Kiener Maria Lindblad 
 


