
RIKSBYGGEN BRF UPPSALAHUS NR 30  PROTOKOLL 

      

 

 

Sammanträdesdatum:    18.5 2017  

 

Slag av sammanträde: Ordinarie 

föreningsstämma 

 

Tid:     19.00-19.45 

 

Plats:     Sävja kulturcentrum 

 

 

Närvarande medlemmar:    Enligt röstlängd 

 

Övriga: Frida Favre, 

Riksbyggen 

      

      

    

  

Punkt a Stämmans öppnande 

Ordförande Dimitris Papagerogiou hälsade de närvarande välkomna och 

förklarade stämman öppnad. 

 

b Röstlängd 

Röstlängd med 15 medlemmar upprättades. Röstlängden bifogas detta 

protokoll.  

 

c Ordförande 

 Till ordförande för stämman utsågs Frida Favre. 

 

d Sekreterare. 

Till mötessekreterare utsåg ordföranden Mats Törngren. 

 

e Justerare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Billy Berglund. 

 

f Rösträknare 

Till rösträknare utsågs Billy Berglund. 

 

g Mötets utlysande. 

Mötet förklarade stämman utlyst i stadgeenlig ordning. 

 

h Årsredovisningen 

Frida Favre föredrog styrelsens verksamhetsberättelse inklusive balans- 

och resultaträkningar. Stämman beslöt att lägga berättelsen till 

handlingarna. 

 

 



i Revision 

Frida Favre föredrog revisorernas berättelse. 

 

j Resultat- och balansräkning 

 Resultat- och balansräkningarna fastställdes.  

 

k Resultatet. 

Stämman beslutade att föreningens samlade överskottsmedel 

efter ianspråktagande och avsättning till underhållsfonden, 5 106 875 kr, 

balanseras i ny räkning. 

 

l Ansvarsfrihet 

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2016. 

 

m Antalet styrelseledamöter 

Stämman beslöt att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ordinarie ledamöter 

och fem suppleanter varav en ordinarie och en suppleant utses av 

Riksbyggen.  

 

n Arvoden. 

Stämman beslutade om oförändrade arvoden, 700 kr per styrelsemöte och 

närvarande ledamot samt 163 kr i timmen för annat arbete för föreningen. 

Taket för de sammanlagda arvodena, exklusive mötesarvoden, sattes till 

oförändrat 250 000 kr på ett år. Årsarvodet för den föreningsvalde revisorn 

fastställdes till oförändrat 3 600 kr per år. Arvode till auktoriserad revisor 

utgår på löpande räkning. 

 

o Val av ordförande 

Stämman beslutade uppdra åt styrelsen att inom sig utse ordförande för 

föreningen. 

 

p Val av styrelse och suppleanter 

Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Lena Apelthun, Dimitris 

Papageorgiou och Mats Törngren. Pia Friberg, Mats Makvandi Karlsson och 

Anna Britt Olsson har ett år kvar på sina mandat. 

 

Till suppleanter på ett år omvaldes Malgorzata Madej, Gusten Andersson 

och Madelaine Laxgård samt nyvaldes Billy Berglund. 

 

Riksbyggens har till ordinarie ledamot utsett Camilla Edman och till 

suppleant Anders Dimander. 

 

q Val av revisor och suppleant 

Henrik Asplund valdes till föreningsrevisor och Ivayla Drumeva till 

suppleant. Auktorierad revisor inhandlas av Deloitte. 

 

r Valberedning 

Till valberedning omvaldes Susanne Cederlund, Viktoria Keresztes och 

Andrzej Madej. 

 



s Stadgeändring 

Stämman beslöt enhälligt att i en första läsning bifalla ett förslag från 

styrelsen om ett antal mindre ändringar i stadgarna, alla i konsekvens med 

gjorda lagändringar. Förslaget bifogas detta protokoll. 

 

 

t Avslutande 

Ordförande Frida Favre förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

Vid protokollet:  

 

 

 

 

Mats Törngren  
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Frida Favre  Billy Berglund 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


