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1. Stämman förklarades öppnad  
2. Dagordningen godkändes med tillägg efter punkt 12: Beslut om arvoden åt 

styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.   
3. Till stämmoordförande valdes Gerd Stevander från SBC 
4. Till sekreterare för stämman valdes Anne Hansson 
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Nilsson och Elsa Stenberg 
6. På frågan huruvida stämman blivit stadgeenligt utlyst var svaret ja 
7. Röstlängden fastställdes till 42 röstberättigade. 
8. Årsredovisningen föredrogs och lades till handlingarna. 
9. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna. 
10. Resultat - och balansräkning fastställdes och lades till handlingarna. 
11. Resultatdispositionen fastställdes och godkändes  
12. Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet 
13. Arvoden till styrelseledamöter och revisorer beslutades vara oförändrade, dvs 4000 

kr/år till ordinarie ledamöter, 1000 kr/år till  suppleanter och revisior samt 
revisorssuppleant, samt mötesbelopp på 500 kr/möte och med ett tak på totalt 80.000 
kr/år. Beslutades om närvaroplikt på minst hälften av styrelsemötena  för 
styrelseledamöterna för att få ut årsbeloppet. Extern revisor arvoderas enligt räkning. 

14. Styrelsens ordförande Petra Kragnert informerade om planerade ombyggnader i 
källarplan och gård. Arkitektskiss över tänkta ombyggnader fanns tillgänglig på 
stämman. 

15. Styrelseledamöterna Anders Larsson och Carl Olsson samt suppleanterna Jan 
Andersson och Lars Forsheim lämnar styrelsen. Ledamoten Annika Lindström avgick 
2006-10-18.  
Petra Kragnert och Kristina Johansson omvaldes på 2 år.                                           
Till nya ordinarie ledamöter valdes Carl Gustafsson och Fredrik Hallqvist på 2 år samt 
Mattias Wassén på 1 år. 
Till suppleanter nyvaldes Markus Östebo och Lotta Åsevi, båda på 2 år.  

16. Till externrevisor valdes Revisorsringen. Till internrevisorer omvaldes Johan Haverås 
och till revisorsuppleant nyvaldes Maj-Britt Olsbo. Dessa valdes på 1 år. 

17. Till valberedning valdes Stefan Nilsson (sammankallande), Anna Henriksson samt 
Zahra Jahani. Dessa valdes på 1 år 

18. Det finns inga till stämman hänskjutna frågor 
19. Behandling av bifogade motioner: 

Motion Vattenavstängning: hänskjuts till vidare utredning 
Motion Comhems TV-kanaler till alla lägenheter: avslag 
Motion Renovering tvättstuga: bifalles 
Motion Hemsida: hänskjuts till vidare utredning 
Motion Cykelförvaringen: bifalles 
Motion  Uteplatser för lägenheter bottenplan: hänskjuts till vidare utredning 
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Motion Byte av dörrar och fönster i lägenheter bottenplan: hänskjuts till vidare 
utredning 
Motion Tvätt-tider: hänskjuts till vidare utredning 
Motion Belysning trapphus: hänskjuts till vidare utredning 
Proposition: Ändring i stadgarna för att tidigarelägga sista datum för inlämnande 
av motioner från sista april till sista mars. Röstning vid första stämman 
(ytterligare ett stämmobeslut krävs): Enhälligt ja – bifalles. 

 Motion Inglasade balkonger: Röstsiffror för fortsatt utredning: Ja – 8 röster,  
 Nej – 30 röster. – avslag. 

 Motion Maskinell storrengöring av trapphus - bifalles 
20. Stämmans avslutande 

 
 
 
 
 
Göteborg den 25 maj 2007 
 
 
 
 
 
………………………………………..  ………………………………………. 
Ordförande Gerd Stevander  Sekreterare Anne Hansson 
 
 
 
 
 
………………………………………….. ……………………………………… 
Justeringsman: Stefan Nilsson  Justeringsman: Elsa Stenberg 


