
Protokoll fort vid rsstämma med
BostadsrattsfOreningen Oversten 1, Solna, den 28 maj 2018

Ir \rende
1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kristofer Westerberg.
2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkanns.
3. Ial av stämmoordförande

Ola Schneider frn Bostadsrätterna väljs till mOtesordförande for stämman.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollforare

MOtesordfOrande anmäler Gabriela Broja som protokolifOrare.
5. Ial av tv justerare tillika rösträknare

Stefan Trzeciak och Anders Nordkvist väljs till justerare tillika rOsträknare.
6. Frga am kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser sig vara stadgeenligt utlyst.
7. Upprattande av förteckning over närvarande medlemmar, ombud och biträden

Fastställande av rOstlängd
NärvarofOrteckningen godkanns som rOstlangd med 60 närvarande röstberättigade
medlemmarvarav 12 via fullmakt.
ROstlangden uppdaterades när ytterligare en medlem anlänt (vid punkt 14) till 61 varav 12
ha fullmakt.

8. Foredragning av styrelsens ârsredovisning
Stämmans ordförande föredrar rsredovisningen sam därefter läggs till handlingarna.

9. FOredragning av revisorernas berättelse
Stämmans ordförande föredrar revisionsberättelsen som därefter läggs till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämma fastställer resultat-_och_balansrakningen.

1 1. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar disponera ârets resultat i enlighet med styrelsens försiag.

12. Frga om ansvarsfrihet fOr styrelsen
Stämman beslutar enhalligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet for det gângna ret.

13. Beslut am arvoden t styrelseledamoter och revisorer for nästkommande
rerksamhetsr.

Stämman beslutar att styrelsens arvode ska vara 115 000 kr, exklusive sociala avgifter, att
Ordela internt mom styrelsen.

Stämman beslutar att revisorn arvoderas I enlighet med faktura.
14. al av styrelseledamOter och suppleanter

Ialberedningen föreslâr att styrelses ska best av 6 ledambter och 2 suppleanter enligt
ö Ija nd e:

Ledamot Marcus Nordstedt omval 2 âr
Ledamot Anders Bjerkén omval 1 r
Ledamot KIas Kockum omval 1 r
Ledamot Kristofer Westerberg omval 1 at

Ledamot Gabriela Broja omval 1 at

Ledamot Joel Skoghammar nyval 2 ár
Suppleant Ulrica Freijdh omval 1 ar
Suppleant Lotta Maim nyval 2 ar

Stämman beslutar i_enlighet_med_valberedningens_fOrslag.
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15. IaI av revisor och suppleant
Stämman väljer Eva Andersson Dverstorp tilt ordinarie revisor och byrn Folkesson râd &
revision att utse suppleant vid behov.

16. !aI av valberedning
Stämman väljer Anders Nordkvist (sammankatlande) och Efstathios Karipidis till
alberedning.

17. Inkommen proposition frn styrelsen samt inkomna motioner enligt bilaga:

Proposition: Gemensam el
Stämman beslutar om att foreningen ska införa gemensam el.
Foreningen str gemensamt for de fasta kostnaderna och medlemmarna for sin egen
elfOrbrukning. Styrelsen beslutar enhalligt om elleverantör.
Styrelsen ges i uppdrag att utreda frâgan vidare samt vid behov, t ex angende
medlemmars abonnemangskostnader, terkomma till stämman.

Motion 1-3: Byte av balkongfronter till glas
Stämman beslutar att dels att behandla de tre motionerna samlat och dels att styrelsen
inte ska driva frgan vidare.

Motion 4: Uppfräschning av allmänna ytor
Stämman beslutar att de gemensamma utrymmena p by i hus 19 och 23 samt golv p -1 i
hus 19 ska fräschas upp.

Motion 5: Optimering och uppdatering av tvättstugor
Stämman beslutar bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att, exempelvis i samverkan
med tvättmaskinsfirman Podab, fräscha upp tvättstugorna och se om man kan vidta
tgarder for att öka kapaciteten etc (“optimera”).

Motion 6: KameraOvervakning
Stämman beslutar enligt styrelsens fOrslag, dvs att avslâ motionen men att ge styrelsen i
uppdrag att utreda frgan om vad scm kan göras for att fOrhindra/försvra ovälkomna
besOkare fastigheten.

Motion 7: inkOp och utplacering av nya bänkar
Stämman bestutar bifalla motionen om att inkopa nya bänkar och placera dessa pa ett bra
sätt.

18. Stämmans avslutande
MötesordfOranden avslutar stämman.
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Mitesordförande Protokollförare

Ola Schneider GaJieIa Broja

usterare usterare

J•} G1 /..
Anders Nordkvist Stefan Trzeciak
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