
Protokoil från den 92:aFöreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.
Datum: 20 maj 2015
Lokal: Gustav Vasa Församlings forsamlingsvåning Västmannagatan63, Stockholm

Närvarande:
Lgh Namn
2 Anders Lundahl
3 Liv Hedström
5 Fredrik Meurman
6 Ludvig Billström
9 Thomas Mickelsson
10 Irene Eriksson genom fullmakt till Thomas Mickelsson
13 Bao Phan
20 Carolina G6mez Lagerlöf
2l Eric Rost
25 Maria di Pisa
29 Vaclav Krassdn
34 Maxim Sevastianov
35 Anders Unosson

I Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Eric Rost.

2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

3 Val av ordftirande ftir stämman
Eric Rost valdes till ordförande.

4 Anmälan om styrelsens val av protokollfiirare
Styrelsen anmälde Thomas Mickelsson som protokollförare.

5 Val av fva justeringsmän
Fredrik Meurman och CarolinaG6mez Lagerlöf valdes att tillsammans med
ordföranden j ustera protokollet.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelse som delades ut den I maj 2015 godkiindes.

7 Fastställande av röstlängd
Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd (13 röster närvarande), en

röst per medlem.

8 Styrelsens årsredovisning
Ärsredovisningen föredrogs, godkändes och lades därefter till handlin gatna.

9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades därefter till handlingama.



10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Föreliggande resultat och balansräkning fastställdes.

11 Beslut om resultatdisposition
Föreslagen resultatdisposition godkändes.

12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2074 ochfram
till årsstämman2015.

13 Arvoden åt styrelsen
Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000:-
per person, samt mötesarvode for ordförande om 450:- och övriga i styrelsen
inklusive suppleanter 350:- per person. Mötesarvode utbetalas för styrelsemöten
och vid andra möten och sammanträden som styrelsen deltar i. Som en del av
arvodet får styrelsen dessutom två gånger per år äta middag på valfri restaurang.
Tak för det totala arvodet sätts till ett prisbasbelopp, d.v.s. 44500:-.
Arvode till revisorema: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000:-.

L4 Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
Beslöts att utse 5 ordinarie styrelsemedlemmar och2 suppleanter. Följande
styrelse valdes fram till nästa årsstämma:
Eric Rost, omvald
Vaclav Krassön, omvald
Thomas Mickelson, omvald
Maxim Sevastianov, omvald
Stig Forneng, omvald
Liv Hedström, suppleant, nyvald
Bao Phan, suppleant, nyvald

15 Val av två revisorer och suppleant(er)
Beslöts att välja om KPMG AB med Klas van Lienden som ansvarig och Sven
Alenius, lekman samt Anders Dandenell, suppleant.

16 Förslag om ändring av stadgarna
Den foregående årsstämman röstade för en modernisering av foreningens
medlemsregler i $ 12 i stadgarna. Där står nu:

"Äger flera personer gemensamt en andel, skall endast en av dem vara
registrerad medlem."

Förslaget är att det ändras till:

"Äger flera personer gemensamt en eller flera andelar har de dock tillsammans
bara en röst."

En stadgeändring kräver bifall på två medlemsmöten och registrering hos
Bolagsverket för att bli giltig.
Stämman beslöt enhälligt att ge bifall till den föreslagna ändringen.

17 Övriga ärenden
1) Anders Unosson har upplevt problem med dålig hastighet i fiberlanet från

Bredbandsbolaget.



2) Byggande av ett trädäck pägär på gården. När det är klart ska en

invigningsfest anordnas.

3) Maria di Pisa påpekade att den utvändiga ftinsterftirgen har bödat flagapä
sina ställen. Styrelsen ska gå vidare med denna fräga.

4) Styrelsen informerade om att en besiktning av fastigheten ska göras av

oberoende konsult. Det ska ge en aktuell underhållsplan. Med hjälp av

denna kan styrelsen sedan ta beslut om det finns utrymme lor en eventuell
avgiftssänkning.

5) Siikerhetsdörrar och gallergrindar diskuterades. En enkät kommer att delas

ut ftir att sondera medlemmarnas intresse.

6) Eric informerade om ft)reningens nya hemsida www.bfVasen.se

7) Vaclav vädjade till medlemmama att inte slänga annat än hushållssopor i
föreningens soptunnor.

8) Lars Erik Larson vädjade via Eric om att vi ska rengöra luddfiltren i
torktumlama efter användning.

9) Ommålning av taket kommer att ske inom några veckor.

10) Styrelsen informerade om att vårstädning på gården och i utrymmen ska
hållas torsdagen den 28 maj kl. 19.

18 Stämmans avslutande
Stämman avslutades

Vid prgia\ollet

{fuht
ThoniasVickelsson
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Carolina Gömez Lagerlöf-


