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1. Stämmans öppnande: Föreningens ordförande, Madeleine Aftursson förklarade stämman
öppnad.

2. Godkinnande av dagordning: Dagordningen godkändes enligt förslag.
3. Val av stämmoordfrirande: Madeleine Artursson valdes till ordförande för stämman,
förutom under punkt LZdä Maria Ekblom valdes till ordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare: Stämordföranden anmälde att
Eva Lena Andersson valts att föra protokollet.
5. Val av Wå justeringsmän tillika rösträknare: Shara Dilzar och Björn Viklund valdes till
justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning uilyst Stämman beslutade att anse sig i
stadgeenlig ordning ufiyst. Kallelsen utdelades i medlemmamas postfack den 8 april. Sedan
den 9 april har årcredovisningen och revisionsberättelsen för 2018 funnits tillgänglig på
föreningens hemsida och från samma datum, även budgeten ftir 2019.
7. Fastståillande av nistlängd: Röstlängden fastställdes Ull 11 röster, enligt bilaga 1 till
protokollet.
8. Föredragning av s§relsens årcredovisning: Styrelsens årsredovisning föredrogs av
Madeleine Artursson och lades därefter till handlingarna.
9. Föredragning av revisorernas berättelse: Revisorernas berättelse föredrogs av Madeleine
Artursson och lades till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning: Stämman beslutade att fastställa
resultat- och balansräkning i enlighet med förslaget i årsredovisningen.
11. Beslut om resultatdisposition: Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med
förslaget i årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för s§relseledamötema: Ordftirande: Maria Ekölom. Stämman
beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.
13. Beslut om aruoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår:
Stämman beslutade att bevilja att 105.000 SEK + sociala avgifter används som arvoden för
styrelse. Utöver detta gs arvode till revisom enligt löpande räkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter: Ståimman valde följande personer Ull
s§relsen: Shara Dilzar, Madeleine Arturcson, Björn Viklund, Jenny Viklund, Eva Lena
Andersson, Maria Elölom samt Karin Brolin. Samtliga valdes för ett år. Inga suppleanter
valdes.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter: Stämman valde lohan Grahn från Revisorshuset
i Uppsala till revisor och som suppleant valdes Revisorshuset. Båda valdes för ett år.
16.

Tll valberedning valdes Filip Bergström för ett år.

Protokol I frå n bostadsrätBfören i n gen Ka nd idatens å rcstä m ma,
torcdagen den 25 april 2019 kl 17:30 i Bergaskolans maBal i Uppsala
Sidan 2 av 2

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
17a) S§relsen informerade om att kostnaden för att uppföra hus 3 dvs 36A uppgick till
31.332.629 SEK.
18. Ståimmans avslutande: Ordförande förklarar stämman avslutad.
19. övriga frågor, Styrelsen och medlemmarna diskuterade fötjande frågor:
19a) Bygget som pågår på granntomten vid StudenWägen och bygget som ej kommit igång
på den motsatta sidan av St Johannesgatan vid Klangs gränd.
19b) Mätning av radon i husen.
19c) Portkoderna kommer att bytas under våren.
19d) Åtgärder mot slitage och klotter.
19e) Underhållsplanen som kommer att uppdateras under 2019.
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