
Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler 
Årsstämma 2013 

Protokoll 
 
 
Ordinarie årsstämma 2013-05-15 
Plats: Café Blecktornet, Södermannagatan 61 
Tid: 19.00 – 20.30 
 
 
§ 1 Val av ordförande vid stämman 
 
Till ordförande för stämman valdes Anders Nylén 
 
§ 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare 
 
Ordföranden föreslår Cecilia Dreijer. Stämman godkänner detta val. 
 
§ 3 Godkännande av röstlängd 
 
Ordförande frågar röstlängdsansvarig om röstlängd sammanställts. Total är 24 
medlemmar representerade på stämman. Stämman godkänner röstlängden.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
 
Dagordning enligt utsänd kallelse fastställdes. Stämman fastställer dagordningen (bilaga) 
 
§ 5 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
protokollet 
 
Stämman väljer Pål Sundquist och Mikael Lundin till justerare, tillika rösträknare, att 
jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett 
 
Ordföranden frågade stämman om kallelse behörigen skett. Stämman svarade ja på denna 
fråga. 
 
§ 7 Styrelsens årsredovisning 
 
Anders Wiktorson redogjorde för innehållet i resultat- och balansräkningen. Stämman 
godkände enhälligt årsredovisningen. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse 
 
Då den valde revisorn Stefan Renold inte kunde närvara föredrog ordförande Anders 
Nylén de två sista styckena i revisorernas berättelse. Stämman godkände enhälligt 
revisorernas berättelse. 



 
§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
 
Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkningen. 
  
§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
 
Stämman fattade beslut om att godkänna det visade resultatet balanserat enligt styrelsens 
förslag i verksamhetsberättelsen. 
 
§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Stämman fattade beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
 
§ 12 Fråga om styrelsens arvoden 
 
Stämman beslutade att styrelsens arvode för kommande verksamhetsår oförändrat ska 
uppgå till 50 000 kronor att fördela enligt beslut inom styrelsen. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Per Frykholm och Mikael Lundin presenterade valberedningens förslag till 
styrelseledamöter och suppleanter. 
 
Stämman valde följande personer att ingår i ny styrelse: 
 
Anders Nylén, omval på ett år. 
Marie Bergström omval på ett år. 
Hamid Khayata, omval på ett år. 
Cecilia Dreijer, omval på ett år 
Agneta Carlsson, omval på ett år. 
 
Suppleanter: 
 
Anders Wiktorson, omval på ett år. 
Fredrik Aron, nyval på ett år. 
Lee Yoon Kong, omval på ett år. 
Fredrika Miranda Linné, omval på ett år 
 
§ 14 Val av revisor och suppleant  
 
Per Frykholm presenterade valberedningens förslag till revisor och suppleant. 
 
Stämman valde Stefan Renold till internrevisor och Christina Svanberg Johnsson till 
revisorssuppleant.  
 



 
§ 15 Val av valberedning 
 
Stämman valde Per Frykholm och Mikael Lundin till valberedningen. 
 
§ 16 Motioner 
 
Inga inkomna motioner 
 
§ 17 Stämmans avslutande 
 
Ordföranden Anders Nylén tackade för genomförd årsstämman och förklarade denna 
avslutad. 
 
 
 
 
Vid protokollet  
 
 
 
 
Cecilia Dreijer 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Anders Nylén     Mikael Lundin  Pål Sundquist  
 
 


