Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i
bostadsrättsföreningen BRF StudioApt. 46 den 13 juni 2016 i
Stockholm
§ 1. Öppnande
Jack Gustafsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2. Godkännande av dagordningen
Stämman godkänner föreslagen dagordning.
§ 3. Val av stämmoordförande
Stämman utsåg Jack Gustafsson
§ 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Som protokollförares valdes Alice Johansson.
§ 5. Val avtvå justeringsmän
Johan Karlsson och Maria Broms Hagelin utsågs till justeringsmän.
§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman anser att det skett i enlighet med stadgarna.
§ 7. Fastställande av röstlängd
Se bifogad lista
§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Jack Gustafsson föredrar ÅR och berättar kortfattat om året som gått.
§ 9. Föredragning av revisorns berättelse
Jack Gustafsson läser uttalandet från revisor för stämman.
§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Stämman väljer att fastställa resultat och balansräkning.
§ 11. Beslut om resultat disposition
Stämman väljer att bifalla förslaget i ÅR.
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas av stämman.
§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år
Styrelsen föreslår som högst ett basbelopp och minst ett halvt (49000 kr), stämman väljer att
godkänna förslaget. Föreslagen summa exkluderar arvode för revisor som fortfarande utgår enligt
särskilt avtal.
§ 14. Val av styrelse ledamöter och suppleanter

Stämman väljer Johan Fernholm, och Jack Gustafsson till ordinarie ledamöter. Stig Gisslén väljs som
suppleant.
§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman väljer Johan Anderson och Panos Matiakis
§ 16. Val av valberedning
Carolina Böhme och Alexandra Backström föreslås till valberedningen. Stämman valde att anta
förslaget.
§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
Extrastämma – ska utlysas under oktober 2016 med syfte att tillskapa bättre ordning i fastigheten
samt tydligare strategi avseende alla lokalhyresgäster.
§ 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Styrelsen föreslår att en extrastämma hålls under hösten för val av ny styrelse samt kommande
uppsägningar av lokalhyresgäster.
§ 19. Stämmans avslutande
Jack Gustafsson tackade alla närvarande medlemmar och förklarade den ordinarie
föreningsstämman år 2016 avslutad.
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