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Föreningsstämma 2022
i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid
Plats

Måndag 23 maj 2022,H 18:0A
Östertälje Båtklubb, Dan Bergmans väg 7

g 1 Öppnande
Stämman öppnas av styrelsens viceordörande Ewa Ahlzön.
$2

Val av stämmoordförande

Arne Larsson utses

till ordftirande för stämman.

Val av protokollförare
Stämmoordförande utser Mirja Kaufmann att föra protokoll vid stämman.

$3

$ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)
47 medlemmar var nårvarande vid stämman som tillsammans representerade 35 röster. Röstlängden biläggs

protokollet och godkänns.
$ 5 Godkännande av dagordning
Dagordning fastställdes.

$ 6 Val av justerare
Asa Lov6n och Lars Olofsson utses att jämte stämmoordforande justera dagens protokoll.
$ 7 Fråga om kallelse skett på behörigt sätt
Kallelsen delades ut den 28 api'l. Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.
$ 8 Styrelsens årsredovisning
Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen for är 2021och lägga den

till handlingarna.

$ 9 Revisorernas berättelse
Revisor Lars-Olov Collin redogör för revisionsberättelsen.

$ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräknins for är 2021.
$ 11 Resultatdisposition
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, -308 824kronor, balanseras i ny räkning.
$ 12 Ansvarsfrihet
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

$ 13 Arvoden
Styrelsearvode
Valberedningens lorslag är att styrelsearvodet fortsätter attvara kopplat till prisbasbeloppet och att ersättningsnivån
ska vara I,25 gänger prisbasbeloppet. För är 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kr. För 2022blir då ersättningen 60 375
kr att fördela inom styrelsen.
Stämman beslutar enligt forslaget.

Revisorarvode
Valberedningens ftirslag är att höja arvodet frän2250 kr
Stämman beslutar enligt örslaget.

till

2500 kr att ftjrdela efter arbetsinsats under året.

Arvode till valberedning
Styrelsen öreslår valberedningens arvode till 3000 krlär att fordelas inom gruppen.
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Stämman beslutar enligt ftirslaget.

$14 Val av styrelsens ordftirande och övriga styrelseledamöter
2020 valdes Josef Larsen och Mikael Forsberg som ledamöter på två år. Josef Larsen är inte tillgänglig för omval.
2021 valdes Agneta Strömbäck, Ewa Ahlzön och Mirja Kaufmann som ledamöter på två år
2021 valdes Lena Westerberg och Anders Högzell som ledamöter på ett år (båda fizllnadsval)
2021 valdes Lena Westerberg till ordförande på ett år
2022 är valberedningens örslag följande:
Greger Flodkvist föreslås ftir nyval på två år (efter Josef Larsen)
Mikael Forsberg, Lena Westerberg och Anders Högzell föreslås för omval på två år
Lena Westerberg föreslås till ordforande på ett år
Stämman beslutar enligt forslaget.

$ 15 Vat av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen föreslår: Pieter Hugert som ordinarie revisor på ett år samt Pia Fahlkvist Larsson som
revisorssuppleant på ett år.
Stämman beslutar enligt forslaget.
$ 16 Val av valberedning
Valberedningen har bestått av Yvonne Haglund och Malin Bjerkestig.
Yvonne Haglund föreslås ersättas med Åsa Lov6n.
Stämman beslutar enligt örslaget.
$ 17 Val av representant, med suppleant, tilt HSB:s futlmäktige
Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fattabeslut om.
$ lS Inkomna motioner
Två motioner har inkommit.
Motion 1 - Insyn i föreningens verksamhet
Motion 2 - Standardhojningar
Stämman beslutar av att avslå forsta motionen i enlighet med styrelsen, med 30 röster för ftirslaget, två röster emot
och tre valde att avstå röstning. Stämman beslutade att avslå den andra motionen, i enlighet med styrelsen, med 34
röster ftir och en röst emot.

$ 19 Avslutning
Stämmans viceordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.
Ewa Ahlzdn tackar stämmans ordftirande och överlämnar en blomma.

Vid protokollet:
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