
Protokoll från den 95:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.
Datum: 17 maj 2018
Lokal: Gustav Vasa Församlings församlingsvåning Västmannagatan 63, Stockholm

Närvarande medlemmar:
Lgh Namn
2 Natalie Nordlander
5 Fredrik Meurman
9 Thomas Mickelsson
13 Bao Phan
20 Carolina Gömez Lagerlöf
2l Eric Rost och Karin Rost
23 Tobias Dahlgren Strandberg och Niloofar Niknam Maleki
29+30 Vaclav Krassdn
34 Dong Yan och Ran Guo.
35+36 Anders Unosson
42 Kristina Persson

I Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Eric Rost.

2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställde s.

3 Val av ordfiirande fiir stämman
Eric Rost valdes till ordftirande.

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

5 Val av två justeringsmän
Bao Phan och CarolinaG6mez Lagerlöf valdes att tillsammans med ordftiranden
justera protokollet.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelse som delades ut den I maj 2018 godkändes.

7 Fastställande av röstlängd
Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd, en röst per medlem, dock
inte mer iin en röst per lägenhet. (11 röster närvarande)

8 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen ftiredrogs, godkiindes och lades därefter till handlingarrra.

9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, godktindes och lades därefter till handlingarna.

l0 Fastställande av resultat- och balansräkning
Föreliggande resultat och balansräkning fastställdes.



11 Beslut om resultatdisposition
Föreslagen resultatdisposition godkiindes.

12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2017 ochfram
till årsstämman 2018.

13 Arvoden åt styrelsen
Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000 kr
per person, samt mötesarvode ftir ordftjrande om 450 kr och övriga i styrelsen
inklusive suppleanter 350 kr per person. Mötesarvode utbetalas ftjr
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. 45 500 kr
Arvode till revisorerna: Yrkesrevisor enligt riikning, lekmannarevisor 1000 kr.

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 Krassön, omvald
Thomas Mickelson, omvald
Stig Fomeng, omvald
Fredrik Meurman, nyvald (tidigare suppleant)
Robert Brander, suppleant, nyvald

15 Val av två revisorer och suppleant(er)
Beslöts att välja om KPMG AB med Klas van Lienden som ansvarig och Anders
lJnosson, lekman samt Carolina Gömez Lagerlöf, suppleant.

16 Övriga ärenden
a) Thomas Mickelsson informerade om det nya fibernätet via Stockholms

Stadsnät som ska ge oss snabbare och billigare bredband.

b) Vaclav Krassön informerade om att torkskåpet i tvättstugan behöver bytas
ut.

c) Anders Unosson berättade att vån revisor, Klas van Lienden berömde
ftireningen for att vara mycket välskött.

d) Lukt av cigarettrök i trappuppgången på Karlbergsvägen 37B diskuterades.

e) Eric Rost informerade om att de klistermärken om övervakningskameror
som har satts upp bara är till för att om möjligt skrämma bort tjuvar. Ingen
faktisk kameraövervakning bedrivs.



0 Bao Phan berättade om resultatet av den radonmätning som har gjorts i
lägenheterna under vintern. Lägenheterna på bottenvåningen ligger ovanftjr
gråinsviirdet och ftirbättringar i ventilationen ska vidtas.

18 Stämmans avslutande
Ståimman avslutades

Vid protokpllet

Thomas Mickelsson
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