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Stämmoprotokoll 2018 
fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Storbragden i Malmö, 
 
Tid: måndagen den 11 juni 2018, kl. 19.00. 
 
Plats: Föreningens fritidslokal. 
 
 
§ 1 Öppnande 
Ordförande Patrik Ekström hälsade de närvarande välkomna och öppnade stämman. 
 
§ 2 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av stämmoordförande 
Patrik Ekström valdes till ordförande för stämman. 
 
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Lena Nilsson utsågs av stämmoordförande att föra stämmoprotokollet. 
 
§ 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt att vid behov fungera som 
rösträknare utsåg stämman Jenny Mårtensson och Cecilia Johansson. 
 
§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd. 
Förteckning upprättades, 14 röstberättigade medlemmar var närvarande och godkändes att 
gälla som röstlängd för stämman. 
Bilaga 1 till § 7 
 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning för perioden 2017-01-01 till 2017-12-31, behandlades. Stämman 
beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse. 
Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB har upprättat revisionsberättelsen. Stämman beslutade 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa de till årsredovisningen bifogade resultat- och 
balansräkningarna. 
 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Resultatdispositionen beslutades efter styrelsens förslag. 
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§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår. 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att styrelsearvodet skall fastställas på förra 
årets nivå och således utgå med 98 000 kr per kalenderår fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma.   
 
Stämman godkände att arvode till ordinarie revisor utgår per löpande räkning för utfört 
arbete.  
 
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Styrelseledamöter:  
I tur att avgå: Patrik Ekström, ordinarie ledamot. Patrik Ekström har avböjt omval. 
Stämman beslutade att välja Jenny Mårtensson och Jesper Ankeraa till ordinarie ledamöter 
för en period av två år.  
 
Suppleanter: 
Stämman beslutade att välja Peter Norén och Johanna Yourstone till suppleanter i styrelsen 
för en period av ett år.  
 
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant. 
Stämman beslutade att välja Ahnell & Partner Revisionsbyrå AB till ordinarie revisor för 
föreningen för en period av ett år.  
 
Stämman beslutade att välja Lucia Jadbäck till revisorsuppleant för en period av ett år.  
 
§ 16 Val av valberedning  
Stämman beslutade att välja Patrik Ekström, Jenny Mårtensson och Alexandra Fleur till 
valberedning för en period av ett år. 
 
§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
Beslut i anledning av styrelsens förslag på nya stadgar.  

Stämman beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna. 

 

§ 18 Avslutning 
Stämmoordförande Patrik Ekström tackade för visat intresse och förklarade stämman 
avslutad. 
 
 
 
 
Malmö som ovan 
Justeras Vid protokollet 
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Patrik Ekström Lena Nilsson 
Stämmoordförande Stämmosekreterare 
 
 
 
 
Jenny Mårtensson  
Justeringsman 
 
 
 
 
Cecilia Johansson  
Justeringsman    
  


