
Brf.  Lagmanstinget 5 Org.nr: 769606-5320

PROTOKOLL PONT VID ORDINARIE FORENINGSSTAMMA 2016-05-16

Lokal: Styrelse- och foreningslokalen, Seleboviigen 6. Niirvarande enligt
niirvaroli sta/ro stliingd, bi fo gas.

$ 1 Stiimmans iippnande
Styrelseordforande Britta Hansen
htilsar de niirvarande viilkomna och forklarar stdmman oppnad.

$ 2 Godkdnnande av dagordning
Strimman godkiinner dagordningen (bil. l), tillika kallelse till ordinarie
foreningsstdmma.

$ 3 Val av stdmmoordfiirande
Till ordforande for stiimman viilis Britta Hansen.

$ 4 Ordfiirandens val av protokollftirare fiir stiimman
Till protokollforare for stiimman viilj er ordforanden Anna-Marit Lehtinen

$ 5 Val av tvi justeringsmiin tillika riistriiknare
Till justeringsmiin tillika rostriiknare for stdmman viiljs
Mikael Andersson och Adrian Hardie.

$ 6 Friga om stflmman har blivit i stadgenligt ordning utlyst
Kallelse till stiimman, daterad2016-04-20 har i stadgeenlig ordning delats ut
till samtliga medlemmar.

$ 7 Faststiillande av riistliingd
Faststiilldes bifogad ndrvaroforteckning som rostliingd (bil. 3).

$ 8 Fiiredragning av styrelsens irsredovisning
Britta Hansen och Erik Wallenius redosor kortfattat ftir styrelsens
irsredovisning.

$ 9 Fiiredragning av revisionsberiittelse
Styrelsens revisor redog<ir revisionsberiittelsen samt yrkar pi full
ansvarsfrihet for hela styrelsen avseende verksamhetsiret 2015-0 1 -0 I -
2015-t2-31.

$ 10 Beslut om faststiillande av resultat- och balansrflkning
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Resultat- och balansriiknins faststiills av stdmman.

$ 11 Beslut om behandling av ansamlad fiirlust
For verksamhets6ret2015 redovisas en forlust. Stiimman beslutar, med
tillstyrkan av revisorn, att den ansamlade forlusten behandlas i enlighet
med styrelsens forslag dvs. balanseras i ny riikning.

$ 12 Friga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamiiterna
Stiimman be slutar att bevilj a ansvarsfrihet for styre I sel edamoterna.

$ 13 Beslut om arvode it styrelseledamiiter och revisor fiir
nf,stkommande verksamhetsir
Stiimman beslutar att styrelsens arvode skall utgi med 30.000 kronor for
2016 att fordelas enligt styrelsens beslut samt arvode till revisor enligt bok
och riikning.

$ 14 Val av styrelseledamiiter och styrelsesuppleanter
Stiimman viilj er till styrelseledamoter:
Britta Hansen(omval),
Anna-Marit Lehtinen(omval),
Erik Wallenius(omval),
Adrian Hardie(nyval),
Mikael Andersson(nyval)

samt till suppleant Henrik Nilz6n(omval),

intill ndsta ordinarie ftireninesstdmma.

Vid stiimman avghr ledamot Sofia Anjou (Dahlgren).
och Amanda Edhenholm som suppleant.

$ 15 Val av revisor och revisorsuppleant
Till revisor for tiden intill nrista ordinarie stdmma viiljs Peter Neveling.
(Neveling Revision).

$ 16 Val av valberedning
Stiimman viiljer till valberedningen Marie Hedstrom och Maud Marklund.

$ 17 Sfyrelsens ftirslag till att anta nya stadgar
Styrelsens ftirslag till nya stadgar foredrogs for foreningsstdmman.

Foreningsstdmman beslutade efter diskussion att enhiilligt
anta styrelsens forslag till nya stadgar enligt brlaga 2.
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Ordforanden piminde om att beslutet om stadgeiindring blir giltigt bara om
det antas pi tvi efter varandra foljande foreningsstdmmor, och att det pi
den andra stdmman kriivs att minst tvi trediedelar av de rostande har rostat
for forslaget.
Beslutet ska diirfor tas upp till fornyad provning vid ndsta
foreningsstdmma. En kallelse till en extra foreningsstdmma kommer att
skickas ut.

$ 18 Stiimman avslutas
Stiimmans ordforande tackar de ndrvarande for visat intresse.
Som tradition pibjuder avslutas irsstiimman med oppen diskussion och
tilltugg.
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Ordforan de: Britta Hans en Mikael Andersson Adrian Hardie



Enskede 2416-04-20

KALLE,LStr, TILL ORDII{ARItr,
F'ORE,NII\GSSTAMMA

HHrmed kaltas medlemmar i brf. LAGMANSTINGET 5 till ordinarie fdreningsstdmma
avseende verksamhetsiret 2015. Arsredovisningen finns att h5mta pi fdreningens
hemsida - www.allabrfer.se/lagmanstinget5. Har du inte miijlighet att ta del av
irsredovisningen via Internet, vHnligen hiir av dig titl n&gon i styrelsen f<ir en
papperskopia (se anslag i port).

Tid: Mlndag 20L6-05-I6 kl.  19.00

Plats: Foreningslokalen Selebovdgen 6, 1 tr ned

DAGORDNING

1. Oppnande

2. Godkdnnandeavdagordning

3. Val av stiimmoordfrirande

4. Anmilan av stimmoordfrirandens val av protokollfdrare

5. Val av tvi justeringsmdn tillika rristriiknare

6. Frflga om stimman blivit i stadgenlig ordning utlyst

7. Faststiillande av rcistldngd

B. Foredragning av styrelsens flrsredovisning

9. Friredragning av revisionsberdttelse

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansrikning

11. Beslut om behandling av ansamlad forlust/vinst
'1,2. Friga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna

13. Beslut om arvode flt sWrelseledamriter och revisor for nistkommande
verksamhetsflr

14. Val av styrelseledamriter och suppleanter

15. Val av revisor och revisorsuppleant

16. Val avvalberedning

17. Styrelsens frirslag till att anta nya stadgar. Stadgefrirslaget i dess helhet bifogas
denna kallelse

18. Stimman avslutas

Efter stlmman dr diskussionen dppen och det bjuds som vanligt pfl tilltugg!

Vdl mott!
Styrelsen frir Brf. Lagmanstinget 5
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Bilaga 3

Rdstliingd fiir ordinarie ftireningsstiimma, Brf, Lagmanstinget 5,2016- 05-16

2.1;3a 815 Mikael Andersson

2.1;2a 816 Karin Birkfors

4:l;4 821 Henrik Nilzdn

6:1,;2 825 Heather Hunter

6:2;3 826 Britta Hansen

6:3;3 828 Annika Holmqvist

10:2;3 835 Anna-Marit Lehtinen

12:3;4 841 Maud och Joakim Marklund

14:3;3 846 Adrian Hardie

16:l;4 848 Erik Wallenius

16:2;4 849 Cafina Carlsson


