
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2014-05-19, Bostadsrättsföreningen Tors Mur 
 

1) Stämman öppnades 
2) Dagordningen godkändes 
3) Val av stämmoordförande, Pär Granbom 
4) Val av protokollförande, Therése Behrer 
5) Val av justeringsmän, tillika rösträknare Stefan Hising och Christina Geijer  
6) Stämman har blivit stadgenligt utlyst 
7) Röstlängd 26 varav 1 styck fullmakt 
8) Föredragning av årsredovisning. Årsredovisning, ok med en kommentar att sidan ”Revisionsberättelse” fick 

under föreningsstämman åter delas ut dvs. bytas ut pga. felaktigt bostadsrättsnamn. Den nya påskrivna sidan 
har rätt namn dvs. Bostadsrättsföreningen Tors Mur, org. Nr 716421-9151 

9) Föredragning av revisorns årsberättelse. Revisorberättelse godkändes 
10) Resultat och balansräkning godkändes 
11) Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes 
12) Ansvarsfrihet, några medlemmar ville inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Omröstning genomfördes 

(Styrelsen får ej rösta) med resultat 17 hushåll för ansvarsfrihet och 3 hushåll emot. Bostadsrättsmedlem 
Stefan Hising ifrågasätter styrelsens ansvarsfrihet pga. han anser att likvärdighetsprincipen inte har beaktats 
av styrelsen. Ansvarsfrihet röstades fram och blev därmed beviljad. 

13) Valberedningen presenterade förslag till den nya styrelsen: 
Ordförande: Pär Granbom,    nyval 1 år 
Ledamot 1: Priscilla Serey,    1 år kvar 
Ledamot 2: Ludvig Hellspong,   nyval 2 år 
Ledamot 3: Pia Stefensen,     nyval 2 år 
Ledamot 4: Christina Geijer,   nyval 2 år 
Suppleant 1: Claes Rudberg,   nyval 2 år 
Suppleant 2: Daniel Boltes Persson,   nyval 2 år 

14) Val av intern revisorssuppleant Martin Lindkvist och extern revisor, Leif Andersson på BoRevision 
15) Val av extern revisor Leif Andersson på BoRevision. Som ovan (står som två punkter på dagordningen). 
16) Val av Valberedning: Anneli Modin, Markus Hammargren, Catrin Granbom. 
17) Motioner samt diskussionspunkter, protokoll medförs som bilagor. 

a. Styrelsen; ”Utnyttja övre vinden till något som gagnar alla medlemmar och boende” 
1. Motionen antagen med: 22 Ja, 3 Nej, och 1 blankröst. 

b. ”Resursslöseri av stora mått” 
2. Denna diskussionspunkt diskuterades i samband med ”Motion a.” Detta var endast 
diskussionspunkt och ej röstningsbar motion.  

c. ” Omvandla tidsbegränsade hyreskontrakt för extra källarförråd till att gälla tillsvidare” 
 1. Motionen avslagen med 1 Ja, 24 Nej. 
d. ”Omprövning av stämmobeslut” 

1. Motionen avslagen med av stämman godkänt motionstillägg. Stämman beslöt som ett 
motionstillägg att undersökning ska göras om berörda medlemmar istället kan få byta ut glas i de 
av föreningen befintligt köpta fönster mot att de berörda hushåll som önskar byta fönsterglas 
betalar kostnaden för glas samt glasbyte för de fönster som ska installeras i respektive berörd 
medlems lägenhet. 

e. ”Bättre stämning på våra föreningsmöten” 
1. Detta var en diskussionspunkt. Efter diskussion bekräftar stämman att stämningen borde kunna 
förbättras med lite god vilja från alla medlemmar. Ordföranden fastslog med styrelsens bifall att 
medlemmarna uppmuntras till att ge förslag till styrelsen om åtgärder för att förbättra stämningen i 
huset. Röstning ej möjlig. 

18) Styrelsen informerade om pågående projekt, bredbandsinstallation av fiber. Föreningsmöte med mer 
information om detta kommer att hållas 3 juni kl. 19.00 i lokalen. 

19) Idag är arvodet 30 000 SEK till styrelsen och inget till den interna revisorn.  
Beslut av stämman att behålla arvodet på 30 000 SEK att fördelas lika inom styrelsen. 

20) Stämmans avslutande 
 

Sekreterare   Ordförande  Justeringsman 1  Justeringsman 2 

  
Therése Behrer  Pär Granbom  Stefan Hising  Christina Geijer 


