
Bostadsrättsförening Gröndal i Malmö  PROTOKOLL 2015 

Orgnr: 769617-6939   Ordinarie föreningsstämma 

    Den 27 maj 2015 i Malmö 

 

 

1. Stämmans öppnande 

Föreningsstämman öppnades av advokat Martin Nilsson, Ramberg Advokater. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordning fastställdes. 

 

3. Val av stämmordförande 

Martin Nilsson valdes till ordförande för att leda dagens årsstämma. 

 

4. Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare 

Magdalena Dunér, ledamot i Brf Gröndal Malmö utsågs till protokollförare. 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Rickard Strömblad och Ann-Charlotte Augustsson valdes till justeringsmän, tillika 

rösträknare. 

 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Den 12 maj delats kallelsen ut till samtliga medlemmar och hade även anslagits i 

samtliga trapphus.  

  

7. Fastställande av röstlängd 

En förteckning av närvarande medlemmar upprättats ( se bilaga). 

 

Martin Nilsson informerar om att det finns 34 röstberättigade närvarande samt att 5 

fullmakter givits in och att röstlängden således uppgick till 39 röster.  

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

Martin Nilsson föredrog årsredovisning och den lades till handling. 

 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

Martin Nilsson föredrog revisorns berättelse och den lades till handling. 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman fastställde resultat-och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutade om resultatsdisposition i enlighet med styrelsens förslag i 

årsredovisningen. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter 

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under 2014. 

 

 



13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 

Genom acklamation beslutade stämman att arvode ska utgå med 3,5 prisbasbelopp att 

fördela inbördes som styrelsen bestämmer. 

 

Arvode till revisor för nästkommande verksamhetsår, beslutade stämman genom 

acklamation att denne skulle arvoderas enligt räkning. 

 

14. Val av ordförande 

Martin Nilsson redogjorde för valberedningens förslag att Lars Håkansson ska 

fortsätta som styrelsens ordförande. 

 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman beslutade genom acklamation att till styrelseledamöter välja, se nedan.   

 

(omval) Mats Nilsson ledamot 

(omval) Magdalena Dunér ledamot 

(omval) Mikael Kruuse ledamot 

(omval) Tomas Dunér ledamot 

(omval) Fredric Vanossjö ledamot 

(nyval)  Amar Tamin.    ledamot 

 

Efter val av styrelseledamöter beslutade stämman att till styrelsesuppleanter välja, se 

nedan.    

 

(omval) Rickard Strömblad  

(nyval) Elmedina Osmanovic  

(nyval) Cemal Ulusoy 

  

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Efter acklmation beslutade stämman enhälligt att välja David Eskilsson, Softlynx i 

Lund som revisor. Stämman beslutade att avstå från att välja revisorssuppleant.  

  

17. Val av valberedning 

Efter acklamation beslutade stämman att välja om den sittande valberedningen, Virgil 

Dragancea och Marianne Ahmad. 

 

18. Förfrågan från styrelsen till föreningens medlemmar om att besluta om 

stagdeändringar §10 : Avgift får tas ut av föreningen vid andrahands upplåtelse 

av bostaden till högst 10% av gällande prisbasbelopp. 

Innan beslut om stadgeändring §10 blev röstlängden justerad och godkänd till 39st. 

Genom rösträkning beslutade stämman med 37st röster att besluta om standgeändring 

av §10. Det framgick att 2 stycken röster lades ned.   

 

19. Förfrågan från styrelsen till föreningens medlemmar om att besluta om 

stadgeändringar §18: Ombud får inte företräda mer än en (1) medlem förutom 

sig själv.  

Genom rösträkning beslutade stämman med 37st röster att besluta om stadgeändring 

av §18. Beräknat av röstlängden lades 2 stycken röster ned. 

 

20. Avslutande 

Ordförande avslutade de ordinare föreningsstämman. 
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