
Protokoll från den 94:e Föreningsstämman i Bf Vasen u.p.a.
Datum: II mq2017
Lokal: Gustav Vasa Församlings fcirsamlingsvåning Västmannagatan63, Stockholm

Närvarande medlemmar:
Lgh Namn
2 Natalie Nordlander och Christopher Bergmann
3 Madeleine Käck
5 Fredrik Meurman
7 Daniel Sjöström och Alice Hrirdin genom fullmakt för Thomas Mickelsson
9 Thomas Mickelsson
10 Irene Eriksson
13 Bao Phan
15 Petter Hafclell och Gunilla Wallin
20 Carolina Gömez Lagerlöf
2l Eric Rost och Karin Rost
23 Tobias Dahlgren Strandberg
24 Stig Forneng och Ingegerd Berggren
29+30 Vaclav Krassdn genom fullmakt ftjr Eric Rost
35+36 Anders Unosson
4I Henrik Tjemberg
42 Erik Mannerfeldt Westlin

I Stämmans öppnande
Stiimman öppnades av Eric Rost.

2 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

3 Val av ordftirande för stämman
Eric Rost valdes till ordftirande.

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

5 Val av två justeringsmän
Petter Hafdell och Madeleine Käck valdes att tillsammans med ordftiranden
justera protokollet.

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Kallelse som delades ut den 27 aprll2017 godkändes.

7 Fastställande av röstlängd
Ovanstående närvarolista fastställdes som röstlängd, en röst per medlem, dock
inte mer åin en röst per lägenhet. (16 röster närvarande)

8 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen ftiredrogs, godkändes och lades därefter till handlingarna.



9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs, 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
Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftjr verksamhetsåret 2016 och fram
till arsstämman2}l7.

13 Arvoden åt styrelsen
Beslöts att styrelse och suppleanter skall arvoderas med fast arvode om 1000:-
per person, samt mötesarvode ftir ordftirande om 450:- och övriga i styrelsen
inklusive suppleanter 350:- per person. Mötesarvode utbetalas ft)r styrelsemöten
och vid andra möten och sammanträden som styrelsen deltar i. Som en del av
arvodet far styrelsen dessutom två gånger per ar äta middag på valfri restaurang.
Tak ftir det totala arvodet sätts till ett prisbasbelopp, d.v.s. 44800:-.
Arvode till revisorema: Yrkesrevisor enligt räkning, lekmannarevisor 1000:-.

14 Val av styrelseledamöter och suppleant(er)
Beslöts att utse 5 ordinarie styrelsemedlemmar och I suppleant. Följande
styrelse valdes fram till nästa årsstämma:
Eric Rost, omvald
Vaclav Krassön, omvald
Thomas Mickelson, omvald
Stig Fomeng, omvald
Bao Phan, omvald
Fredrik Meurman, suppleant, nyvald

15 Val av två revisorer och suppleant(er)
Beslöts attväl1aom KPMG AB med Klas van Lienden som ansvarig och Anders
Unosson, lekman samt Caroline Gömez Lagerlöf, suppleant.

16 Övriga ärenden
a) Fråga om utökning av det nya låssystemet

Stämman ställde sig positiv till en utökning av det nya låssystemet även till
vinds- och källarutrymmen. Styrelsen gavs ft)rtroende att ta in offert och
driva frågan vidare.

b) Fråga om elektroniskt bokningssystem till tvättstugan
Egenskapema ftir bokningssystemet diskuterades. Vissa saker lyftes fram
som viktiga:

Det måste gäatt se vilka som har gjort bokningar.
Det ska inte gå attha flera aktiva bokningar samtidigt.
Tillgangen till tvättstugan ska inte begränsas. Man ska kunna komma in
när som helst oavsett tid på dygnet eller om någon annan har bokat.

Styrelsen får utreda frågan vidare.



c) Fråga om aktivering av de automatiska dönöppnarna
Fördelar och nackdelar diskuterades. Att endast aktivera funktionen ftir
somliga med siirskilda behov ftirkastades.
Efter votering beslöts med röstsiffroma 11 fcir och 5 emot att de automatiska
dörröppnarna äter ska aktiveras ftir samtliga boende.

Fråga om avgiften
Styrelsen informerade om att inga avgiftsftirändringar är planerade i
dagsläget.

Fråga om bredbandet
Bättre information om det befintliga bredbandet via Bredbandsbolaget och
hur man går tillväga ftir att teckna abonnemang önskas i samband med
inflyttning.

Anders Unosson berömde styrelsen för väl utftirt arbete.
Styrelsen tackade ftir de vänliga orden.

Fråga om framtida underhåll
Styrelsen informerade om vilket kiint underhåll av fastigheten som ligger i
framtiden.
- Målning av ftinster
- Målning och lackning av ytterportar
- Radonmätning och åtgärder till ftiljd av den
- På längre sikt - renovering av garden om/när det kommer ner fukt i

bjälklaget.

d)

e)

s)

18 Stämmans avslutande
Stämman avslutades

ickelsson
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