
Bostadsrättsföreningen Ekoxen  
(769604-8953) 

Protokoll från Föreningsstämma 17 maj 2017, ordinarie årsmöte. 

1§ Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av Rickard Uddenberg. 

2§ Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

3§ Val av stämmoordförande 
Rickard Uddenberg väljs till stämmoordförande. 

4§ Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Marianne Melin Åström väljs till protokollförare. 

5§ Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Henric Uhrbom och Niklas Engdahl Väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 

6§ Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman fastställer att stämman blivit utlyst enligt stadgarna. 

7§ Fastställande av röstlängd 
Antalet röstberättigade fastställs till 14 (varav två med fullmakt). 
[Röstlängd borttagen från offentligt protokoll på webben.] 

8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Rickard Uddenberg och Arvid Leander redogör för förvaltningsberättelse och resultat för 2016.  

9§ Föredragning av revisionsberättelse. 
Sofie Båtmästar läser upp revisionsberättelsen. 

10§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman fastställer resultat- och balansräkning. 

11§ Beslut om resultatdisposition 
Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition. 

12§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutar ge hela styrelsen ansvarsfrihet. 

13§ Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet sätts till 1,50 prisbasbelopp vilket ger ett arvode 2017 
på 67 200 kr samt att styrelsen själv bestämmer hur arvodet ska fördelas. Rickard föreslår 
nuvarande nivå på 1,25 prisbasbelopp. 9 röstar för valberedningens förslag, 2 röstar för Rickards 
förslag och 2 lägger ner sina röster. Stämman föreslår arvode enligt valberedningens förslag och 
att revisorn ersätts enligt löpande räkning. 

14§ Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter 
Stämman beslutar att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter och en suppleant samt en revisor 
och en revisorssuppleant. 
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BRF Ekoxen (769604-8953) 

Protokoll ordinarie föreningsstämma 25 maj 2016 

15§ Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Till ny styrelse till nästa ordinarie årsstämma väljer stämman Rickard Uddenberg, Sofie 
Båtmästar, Marianne Melin Åström, Birgitta Kahlström, Henric Uhrbom (ny), Anita Ekström 
Winroth som ordinarie ledamöter.  Marcus Axstjierna (ny) väljs som suppleant. 

16§ Val av revisorer 
Valberedningens förslag att välja Toresson revision med Carina Toresson som ordinarie revisor 
och Ralf Toresson som revisorsuppleant. 13 röstar för och en röst läggs ner. Stämman beslutar 
anta förslaget. 

17§ Val av valberedning 
Till valberedning väljs Inger Ericsson, Jonas Olsson, Niklas Engdahl och Arvid Leander (ny). 

18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av föreningsmedlem anmält ärende enligt 
§37 
a. Styrelsens motion om avgiftshöjning 12%  -  9 röster. Stämman beslutar att avgifterna ska 

höjas med 12%.  
b. Arvid Leanders (i egenskap av medlem) motion med fyra förslag  

1) Om avgiftshöjning 15% - 4 röster för. Stämman avslår förslaget. 
2) Koppla avgifterna till föregående års KPIX - 0 röster för. Stämman avslår förslaget. 
3) Koppla avgifterna till resultatet av hyresförhandlingarna mellan fastighetsägarna och 
hyresgästföreningen i Stockholm - 0 röster för. Stämman avslår förslaget. 
4)Införa en amorteringsrekommendation och endast belåna sådant som tillför 
fastigheten värde på sikt - 0 röster för. Stämman avslår förslaget. 

 

19§ Stämmans avslutande 
Ordföranden förklarar stämman avslutad. 
 
 
 
 
Datum:  
 
Stämmoordförande: Vid protokollet:  
 
__________________ __________________ 
Rickard Uddenberg Marianne Melin Åström 
 
Justeras: 
 
__________________ __________________ 
Niklas Engdahl Henric Uhrbom
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