
§ 1. Stämmans öppnande 

Protokoll från BRF Tulpanträdets 
ordinarie föreningsstämma 25 maj 
2016 

Föreningens ordförande Stig Hagberg förklarade stämman öppnad. 

§ 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd 
Förteckning över 30 närvarande medlemmar upprättades och densamma beslöts av stämman 
gälla som röstlängd. 

§ 3. Val av ordförande vid stämman 
Till stämmoordförande valdes Andreas Brömster. 

§ 4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare vid stämman 
Ordföranden anmälde Lars-Göran Eidstrand som stämmosekreterare. 

§ 5. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen. 

§ 6. Val av två justeringsmän/tillika rösträknare 
Mikael Sandgren och lng-Marie Bäcksäter valdes att tillsammans med ordföranden, justera 
dagens protokoll. 

§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
Konstaterades att kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning. 

§ 8. Föredrag av styrelsens årsredovisning 
Föreningens ekonomiske förvaltare Björn Eklöf, föredrog styrelsens årsredovisning för 
verksamhetsåret 2015 och redovisningen lades till handlingarna. 

§ 9. Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 föredrogs och lades till handlingarna. 

§ 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
Stämman fastställde föreningens resultat- och balansräkning. 

§ 11. Beslut om resultatdisposition 
Stämman beslutade att årets vinst disponeras i enlighet med styrelsens förslag . 

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förlag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 20 15. 

§ 13. Beslut i fråga om arvoden åt styrelsen och revisorer 
Stämman beslutade att styrelsens arvode skall utgå med 4 pris basbelopp vilket för 2016 
uppgår till 177 200 kr exklusive sociala utgifter att fördelas internt av styrelsen. 
Vidare beslutades att revisorernas arvode är enligt löpande räkning. 



§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedning presenterade sitt förslag till styrelse och stämman beslutade i enlighet därmed. 

Till ordinarie ledamöter valdes: 
Claes Modess, ordförande 
Helene Nilsson 
Martin Gadman 
Ingela Ulmestedt 
Birger Rasmussen 

Till suppleanter valdes: 
Christer Sööder 
Staffan Knutsson 

§ 15. Val av revisorer och suppleanter 

Nyval t.o.m. 2018 
Omval I år 
Omval I år 
Nyval 1 år 
Nyval l år 

Omval lår 
Nyval 1 år 

Valdes Tomas Jonasson Borev Revisionsbyrå AB till revisor och till revisorssuppleant Lars 
Jonasson Borev Revisionsbyrå AB. 

§ 16. Val av valberedning 
Stämman valde Mats Hansson (sammankallande) och Eva Lothigius att utgöra valberedning 
för 2016. 

§ 17. Beslut om stadgeändring 
Beslutades för andra året i enlighet med styrelsen förslag att göra ett tillägg i paragraf 7 i 
föreningens stadgar med "Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. 
Avgiften får årligen uppgå till högst I O % av gällande pris basbelopp. Om lägenheten upplåts 
under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som 
lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. 
Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand". 

§ 18. Inkomna motioner 
En inkommen motion avseende uppsnyggning av ingången till garaget från våning 2 port 160, 
samt önskemål om sittbänk utanför port 160. Styrelsen meddelade att bänk är beställd . Övrigt 
önskemål noteras och tas upp i styrelsen vid genomgång av det löpande underhållet av 
fastigheten. 

§ 19. Stämmans avslutande 
Ordföranden förklarade stämman avslutad. 
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Vid protokollet Lars-Göran Eidstrand 

Justeras: Andreas Brömster 
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Ing-Marie Bäcksäter 


