
Protokoll från den 90:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a. 
Datum: 23 maj 2013 

Lokal: Gustav Vasa Församlings församlingsvåning Västmannagatan 63, Stockholm 

 

Närvarande: 

Lgh Namn 

3 Liv Hedström 

5 Fredrik Meurman 

7 Henrik Dagergård 

9 Thomas Mickelsson 

17 Lars Erik Larson 

21 Eric Rost 

29 Vaclav Krassén 

34 Maxim Sevastianov 

35 Anders Unosson 

 

 

1  Stämmans öppnande 

 Stämman öppnades av Eric Rost. 

 

2  Fastställande av dagordningen 

 Dagordningen fastställdes. 

 

3  Val av ordförande för stämman 

 Eric Rost valdes till ordförande. 

 

4 Anmälan om styrelsens val av protokollförare 

 Styrelsen anmälde Thomas Mickelsson som protokollförare. 

 

5  Val av två justeringsmän 

Maria Claesdotter och Henrik Dagergård valdes att tillsammans med 

ordföranden justera protokollet. 

   

6  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

 Kallelse som delades ut den 5 maj 2013 godkändes. 

 

7  Fastställande av röstlängd 

 Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd (9 röster närvarande), en 

 röst per medlem.  

 

8 Styrelsens årsredovisning 

Årsredovisning föredrogs och godkändes. Årsredovisningen lades därefter till 

handlingarna. 

 

9  Revisorernas berättelse 

 Revisionsberättelsen godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

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 för verksamhetsåret 2012 och fram 

till årsstämman 2013. 

 

13 Arvoden åt styrelsen 

Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000:- 

per person, samt mötesarvode för 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. Tak för det totala 

arvodet sättes till ett prisbasbelopp, d.v.s. 44500:-. 

Arvode till revisorerna: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000:-. 

 

14  Val av styrelseledamöter och suppleant(er) 

Beslöts att utse 5 ordinarie styrelsemedlemmar och 1 suppleant. Följande 

styrelse valdes fram till nästa årsstämma: Eric Rost, omvald, Vaclav Krassén, 

omvald, Thomas Mickelson, omvald, Maxim Sevastianov, omvald, Stig 

Forneng, nyvald, samt som suppleant Henrik Dagergård. 

 

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 Fråga om beslut om extra avgift vid andrahandsuthyrning av lägenhet 

enligt § 21 i föreningens stadgar 

Efter votering beslöt stämman med röstsiffrorna 5-4 att INTE tillåta att en extra 

avgift tas ut vid andrahandsuthyrning. 

 

17 Antagande av ordningsföreskrifter för Bf Vasen u.p.a. 

Föreslagna ordningsföreskrifter antogs med ett tillägg i punkt 2a om att man 

även skall kontrollera att gårdsdörrarna går i lås efter in- och utpassering. 

 

18 Övriga ärenden 

1) Liv Hedström frågade om möjligheterna att renovera rökkanalen till 

eldstaden. 

2) Planerat underhåll under året diskuterades. 

3) En ny utrensning av övergivna cyklar på gården föreslogs och skall 

genomföras. 

4) Styrelsen skall undersöka om gällande regelverk tvingar föreningen att 

montera korgdörrar i hissarna och när detta i så fall måste ske. 

 

19 Stämmans avslutande 

 Stämman avslutades 

 

 



Vid protokollet 

 

 

Thomas Mickelsson 

 

 

 

Justeras 

 

 

Eric Rost               Maria Claesdotter       Henrik Dagergård 

 


