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Protokoll fört vid Ordinarie Föreningsstämma i Stockholm den 23 maj 2012 
 
1. Stämmans öppnande  
Föreningens ordförande Martin Tivéus hälsade alla välkomna och presenterade dagens agenda. 
 
2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes, se bilaga 1. 
 
3. Val av ordförande vid stämman 
Mötet valde Martin Tivéus till ordförande. 
 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Till protokollförare anmäldes Anders Hallberg. 
 
5. Val av två justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Maria Ivert och Gunilla Ridström. 
 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Enligt stadgarna ska kallelse till föreningsstämma utfärdas senast två veckor före mötet. Kallelse till 
denna stämma skickades ut den 2 maj och mötet godkände att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
7. Fastställande av röstlängd 
Som röstlängd godkändes den lägenhets-/medlemsförteckning som användes på mötet för att pricka 
av närvaron, se bilaga 2. Medlemmar som representerade 32 lägenheter/bungalows deltog i 
stämman. 
 
8. Styrelsens redovisningshandlingar 
Föreningens kassör Bengt Sjögren föredrog översiktligt föreningens Årsredovisning för räkenskapsåret 
2011, dvs. Förvaltningsberättelse, Resultat- och Balansräkning. Dessa handlingar hade tidigare 
skickats ut till medlemmarna, se bilaga 3. 
 
9. Revisorernas berättelse  
Martin Tiveus läste upp sista stycket ur revisionsberättelsen. Detta lyder ”Jag tillstyrker att 
föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten  enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.” 
Se bilaga 4. 
 
10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 
Stämman fastställde balans- och resultaträkningen. 
 
11. Beslut om resultatdisposition 
Beslutades enligt styrelsens förslag, dvs att årets resultat överföres i ny räkning. 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret beviljades av mötet. 
 
13. Arvoden till styrelsen och revisorerna 
Ett kollektivt arvode till styrelsen för innevarande verksamhetsår fastställdes till 60.000 kr. Arvode till 
revisorer utgår enligt godkänd räkning. 
 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Bernth Petersson-Thor redogjorde kort för valberedningens arbete. Valberedningen föreslår att den 
nya styrelsen består av sex ledamöter, en mindre än tidigare, samt en suppleant. Två ledamöter, Per 
Aronsson och Sara Jinnerot har undanbett sig omval. 
 
I enlighet med valberedningens förslag valdes nedanstående ordinarie ledamöter samt suppleant. Se 
bilaga 5. 
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Martin Tivéus omval ledamot och tillika styrelseordförande 
Bengt Sjögren omval ledamot  
Shervin Razani omval ledamot  
Anders Hallberg  omval ledamot  
Mariella Gink  omval ledamot 
Pål Burman nyval ledamot 
Madeleine Carlson Lagerros  nyval suppleant 
 
Martin Tiveus riktade ett hjärtligt tack till Per och Sara för deras insatser i styrelsen. 
 
15. Val av revisorer och revisionssuppleanter 
Som revisor omvaldes Barbro Hallgren. 
 
16. Val av valberedning 
Till medlemmar av valberedningen omvaldes Christer Ridström, sammankallande, samt Bernth 
Petersson-Thor. 
 
17. Stadgeenligt inkomna motioner 
En motion hade inkommit till Styrelsen i tid, en motion hade inkommit sent och behandlades därför 
som ett förslag vid det efterföljande informationsavsnittet.  
 

1. Pedina AB motsätter sig avlämning av anläggningen från Visby Camping Construction AB till 
Brf Resort Visby pga ej åtgärdade brister, se bilaga 6. Styrelsen konstaterade att 
anläggningen överlämnades till Brf Resort under 2009 via interimstyrelsen. 

 
18. Stämmans avslutande 
Stämman avslutades. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Anders Hallberg  Martin Tivéus, ordförande 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Maria Ivert   Gunilla Ridström 


