
Protokoll vid ordinarie ftireningsstamma i Bostadsrettftireningen Torfyran

T id :  2015-05-28 k l  19 ,30
Plats: Dominikanersystrarna, V?istmannagatan B3B, Stockholm

$l Sti immans dppnande
Fdreningens ordfdrande Mats DahLqvist halsade alla varmt valkomna och fdrklarade
stamman dppnad.

52 Godkainnande av dagordningen
Fiireslagen dagordning godkandes.

S3 Val av stammoordfdrande
Till ordfdrande fdr stamman valdes Mats Dahlqvist.

54 Anmdldn av stdmmoordfdrandens val av prolokollfdrare
Stammoordfdrande valde Sofie Bengtsson att fdra stemmans protokoll.

S5 Val av tva justeringsmen tillika ri;streknare
Maria Hell ing och Lars-Ake Thelander valdes att justera stammans protokoll samt att
vara aiistreknare.

S6 Fraga om stemman blivit stadgeenlig ordning utlyst
Stemman fann att stamman blivit i behdrig ordning utlyst.

S7 Faststallande av rdstlangd
Stamman godkende upprattad nervarofdrteckning som rdstlangd fse bilaga 1).

SB Fdredragning av styrelsens ersredovisning
Arsredovisningen fdredrogs av Mats Dahlqvist och Lars-Ake Thelander.

S9 Fdredragning av revisorns berettelse
Revisorernas berettelse fiiredrogs av Mats Dahlqvist.

S10 Beslut om faststellande av resultat- och balansraikning
Stamman beslutade att faststalla upprattad resultat- och balansrakning.

511 Beslut om resultatdisposition
Stdmman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens fairslag i ersredovisningen.

S12 Frega om ansvarsfrihet for styrelseledamdterna
Stemman beslutade att bevilja styrelseledamdterna ansvarsfrihet fdr det gangna
verksamhetseret.

S13 FrAga om arvoden at styrelseledamttter och revisorer fcir nestkommande
verksamhetser
Stemman beslutade att styrelsen som arvode skall fe en gemensam middag pe
fdreningens bekostnad.

Stemman beslutade att arvode for extern revisor skall vara ca 15 000 kr plus moms.



lnget arvode skall utga till intern revisor.

S14 Beslut om antalet styrelseledamdler, suppleanter, revisorer, och
revjsorssuppleanter
Stamman beslutade att styrelsen skall beste av fyra ordinarie ledam6ter och tre
suppleanter. Stemman beslutade att det skall f innas en extern revisor och en intern
revisot.

S15 Val av styrelseledamoter och suppleanter
Til l ordinarie styrelseledamiiter valdes Mats Dahlqvist, Josefina Kdllberg, Carl Pihlman,
sofie Bengtsson, och ti l l  styrelsesuppleanter valdes Anders Bjdrnsson, Gustav Karlberg,
och Lars-Ake Thelander, alla pe ett er.

S16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stamman valde att t i l l  revisor utse Fredrik Dellstrdm, Stromson Revisionsbyra Britt
Hersldfti l l fregas som intern revisor och om hon tackar nej har stamman gettstyrelsen i
uppdrag att ta fram en ny intern revisor eller att avste fran intern revisor helt och hallet.

S17 Val av valberedning
St;mman valde Marcus Fordal (sammankallande) och Mikaela Aruor att utgdra
valberedning fram ti l l  att nasta ordinarie fdreningsstamma hall its.

S18 Beslut om andring av stadgar g:i l lande avgift fdr andrahandsuthyrning

Stemman beslutade att infdra ti l laigg ti l l  fdreningens stadgar sa att 54 sasom slycke atta
far fdljande lydelse:

"Sqtelsen dger rdtt attfbr bostadsrtittsfijreningens rdkning ta ut en avgiftfdr
androhandsuppldtelse av bostadsrcittshavaren. Enligt kommande bostadsrdttslag kommer
avgift fdr andrahandsuppmrcke fA uppgd till hogst 10 0/o drligen av gcillande
prisbasbelopp."

S19 Beslut om andring av stadgar gil lande kostnadsreglering av balkongunderhil l

Stemman beslutade att gdra ti l lagg ti l l  f i ireningens stadgar sa att 54 sasom stycke fem
fAr fdLjande lydelse:

"Kostnader fijr underhdlletav individuella nytillkomna (efter l iuli 2015) balkonger skall
regleras genom tilldgg pd d6avgiften fa:'r berdrda medlemmar som beslutas av styrelsen i
enlighet med bostadsrd ttsIagen."

S 20 Av styrelsen hanskjutna fregor samt av fdreningsmedlem arende enligt 5 37 i
fdreningens stadgar

a. Omrdstning i fragan om vjdare arbete och utredning av att fdrse lagenheter med
trappa och altan pa innegerden

Styrelsen valde att ta ti l lbaka fregan dl styrelsen ti l lsammans med stamman anseg att
forslaget behdver vidare utredning fdr att fdreningens medlemmar ska kunna ta beslut i
frigan.



b. Beslut om bemyndigande fdr styrelsen att genomfdra entreprenad fiir
tappvarmvatten

Stamman bemyndigade styrelsen att genomftira entreprenad fdr tappvarmvatten.

521 S*immans avslutande

Summoordfiirande Mats Dahlqvist tackade alla som nawarat och fdrklarade stemman
avslutad.
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