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Årsstämman 2021 genomfördes med poströstning pga rådande pandemi och restriktioner.  
Poströstningens sista dag var 7 juni. Den 8 juni genomgång av poströsterna och röstlängd 
upprättas liksom räkning av röster på respektive beslutspunkt i dagordningen. 
Själva årsstämma genomfördes delvis digitalt och med ett begränsat antal deltagare förutom 
styrelsen. 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande  Johan Lundegren  
Vice ordförande Ingemar Nilsson  
Sekreterare  Annika Attesjö 
Ledamot  Annika Lundberg   
Ledamot  Annika Göransson   
Ledamot  Klas Lindell 
Ledamot  Richard Flodin  
Ledamot  Joakim Thedin, avgick april 2021  

Frånvarande styrelsemedlemmar: 
Ledamot  Pontus Fällman, avgick augusti 2020   
Suppleant  Jonathan Frischer, avgick oktober 2020  
 

Övriga närvarande: 
Vernesa Dzelic Talajic, rösträknare föreslagen ledamot 
Christoffer Wahlborg, föreslagen ledamot 
Rebecka Widell, rösträknare och anmäld justerare 
Ann-Christin Appelgren, anmäld ordförande 

Victor Tobin från PLL Fastighetförvaltnings AB var närvarande. 
 

Bilagor: 

Bilaga 1. Röstlängd, 13 sidor,  
Bilaga 2. Kallelse med försättsbrev, dagordning, valberedningens förslag, 3 sidor 
Bilaga 3. Poströstsedel, 4 sidor 
Bilaga 4. Årsredovisning räkenskapsåret 2020, 11 sidor och 4 sidor revisionsberättelse 

1. Stämmans öppnande 

Ordförande Johan Lundegren öppnar stämman. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd är en lista över medlemmar och vilka som deltagit genom poströstning, bilaga 1.  
46 godkända poströster och 1 ogiltig, lägenhetsnummer saknades.  
Röstlängden godkändes av stämman. 

3. Val av stämmoordförande 

Ann-Christin Appelgren, Bolivet konsult i boende och bostadsrättsfrågor, anmäls som ordförande 
för stämman. 
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4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Föreningens sekreterare, Annika Attesjö, anmäls som protokollförare. 

5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet 

Rebecka Widell anmäls som justeringsman. 

6. Val av rösträknare 

Rebecka Widell (lgh 342) och Vernesa Dzelic Talajic (lgh 508) anmäls som rösträknare. 

7. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stämman utlystes 24 maj, bilaga 2. Stämman svarar ja. 

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning 

Stämmans ordförande går igenom årsredovisningen, bilaga 3.  
På frågan om årsredovisningen kan läggas till handlingarna svarar stämman ja. 

9. Framläggande av revisorernas berättelse 

Stämmans ordförande läser revisorernas berättelse. Inga kommentarer från stämman. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsstämmans ordförande frågar stämman om fastställelse av resultat- och balansräkning. 
Stämman tillstyrker. 

11. Beslut om resultatdisposition 

Årsstämmans ordförande frågar medlemmarna om resultatdispositionen enligt styrelsens förslag 
och i enlighet med revisorernas berättelse kan godkännas, varpå stämman ger sitt bifall. 

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Årsstämmans ordförande frågar stämman om ansvarsfrihet kan ges till styrelsens medlemmar. 
Stämman svarar ja. 

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman godkänner ny sammansättning 7-9 ledamöter och 0-1 suppleanter. 

14. Frågan om arvode åt styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och 
valberedning 

Arvode för styrelsearbete 5 prisbasbelopp, att fördela mellan ledamöter och suppleant, stämman 
bifaller förslaget. 
Arvode till Föreningsrevisor 4 800 kr + sociala avgifter. Stämman godkänner. 
Extern revidering av ”Revisorsringen” enligt faktura. Stämman godkänner. 
Valberedningens sammankallande 2 000 kr och ledamöter max 1 500 kr. Stämman godkänner. 

15. Beslut om stämman skall utse ordförande samt i förekommande fall val av 
styrelseordförande 

Stämman valde Johan Lundegren till föreningens ordförande för ett år. 
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16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag till styrelse: 

Annika Göransson  Ledamot, vald till 2022 (vald till stämman nämnda år) 
Annika Lundberg  Ledamot, vald till 2022 
Richard Flodin   Ledamot, vald till 2022 

Omval  
Annika Attesjö  Ledamot, omval 2 år till 2023  
Ingemar Nilsson Ledamot, omval 2 år till 2023  
 

Nyval 
Vernesa Dzelic Talajic, lgh 508 Ledamot, väljs på 2 år 
Christoffer Wahlborg, lgh 433  Ledamot, väljs på 2 år 

Stämman bifaller förslagen. 

Den nya styrelsen konstitueras efter årsstämman. 

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutar att anlita Kjell Eriksson, Revisorsringen Sverige AB som auktoriserad revisor 
för ett år framåt. 
Inga revisorssuppleanter väljs. 
Under styrelseåret har det inte funnits någon internrevisor, inga förslag har inkommit. 

18. Val av valberedning 

Klas Lindell har anmält intresse och väljs till sammankallande och Rebecka Widell väljs till 
ledamot. 
 

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem till 
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 

Inga motioner från medlemmarna har inkommit till årets stämma. 

Styrelsen har inga frågor som hänskjutits till stämman. 

20. Stämman avslutas 

Stämman avslutas kl 18.50. 
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Underskrifter: 

 

Ordförande för stämman________________________________________________ 

Ann-Christin Appelgren 

 

Ordförande__________________________________________________________ 

Johan Lundegren 

    

Protokollförare_________________________________________________________ 

Annika Attesjö  

 

Justerare___________________________________________________________ 

Rebecka Widell  


