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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättföreningen 
Trollberget, onsdagen den 23:de maj 2018, Staffansalen Söndrums församlingshem, Halmstad. 

Stämmans öppnande 

Stämman öppnades av ordföranden i sittande styrelse. 

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden. 

Den förteckning som upprättades grundades på de anmälningar om deltagande som inkommit från 

medlemmarna och fastställdes slutgiltigt i samband med att de medlemmar som faktiskt närvarade 

anlände. Henrik Boaz anmäldes som biträde till Ann-Marie Johansson. Förteckningen godkändes av 

stämman. 

2. Val av stämmoordförande. 

Valberedningen föreslog Christofer Lindegård som ordförande för stämman, vilket godkändes av 

stämman. 

3.  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

Ordföranden anmälde Lennart Gillemo som sitt val av protokollförare.  

4.  Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes utan invändningar. 

      5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Hans Mikkelsen och Jessica Kågefors utsågs av stämman. 

 

6.   Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

Stämman fann att kallelsen behörigen skett. Kallelsen delades ut lördagen den 5:e maj 2018 

     7.   Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

Anna Hellström (Part fastighetsförvaltning AB) presenterade årsredovisningen. 

ÅRR fastställdes av stämman utan invändningar. 

     8.    Föredragning av revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen presenterades av Anna Hellström. Revisorn tillstyrkte att stämman skulle 

fastställa resultat- och balansräkningen, samt besluta om att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

den tid revisionen omfattar. Stämman antog revisorns förslag. 



     9.   Beslut om fastställande av resultat och balansräkning. 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna. 

   10.   Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet, för den tid revisionen omfattar. 

   11.   Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust. 

Stämman beslutades att årets resultat överförs i ny räkning. 

   12.    Beslut om arvoden. 

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet skulle uppgå till 62 500 kronor ( = 1 inkomstbasbelopp). 

Stämman antog förslaget. 

   13.    Val av styrelseledamöter: 

Valberedningens förslag till styrelse: 

Lennart Gillemo,         väljs på två år 

Mikael Hjertqvist,       väljs på två år 

Christofer Lindegård,   vald till 2019 

Ann-Sofi Olsson (suppl.)  vald till 2019 

 Stämman antog förslaget 

   14.     Val av revisor och revisorssuppleant  

 Föreslagen revisor är firman HGM Revision AB, och därigenom den auktoriserade revisorn Johan  

 Liljencrantz, samma firma som redan anlitas. Stämman antog förslaget. 

   15.    Val av valberedning. 

Stämman valde, Dan Eliasson, Björn Gunnarsson och Carita Bengtsson som valberedning. 

Björn Gunnarsson som sammankallande. 

16.     Övriga ärenden vilka angivits i kallelsen 

Ändring av föreningens stadgar: Stämman antog enhälligt de nya stadgarna. (Enligt tidigare beslut                               

2018-04-25, extra föreningsstämma) 

Stämmoordförande förklarade 2018 års föreningsstämma avslutad. 

                                                 

………………………… 

Lennart Gillemo 

Justeras 

……………………………..                           ……………………………… 

            Jessica Kågefors                                              Hans Mikkelsen 
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