
Protokoll fört vid årsstämma i Bostadsrättsföreningen 
Etaget, org.nr 769619-1621, den 14 juni 2022 kl. 18.00. 

§ 1 Stämmans öppnande 
Årsstämma öppnades av styrelsens ordförande Tor Clausen. 

§ 2 Val av stämmoordförande 
Till ordförande vid stämman valdes Jan Holmgren. 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av stämman. 

§ 4 Stämmoordförandes val av protokollförare 
Stämmoordförande valde att anmäla Fredrik Svensson att föra stämmans protokoll. 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justerare av protokoll valdes Henrik Ströby och Malin Brinktell, tillika rösträknare. 

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
Årsstämman konstaterades vara stadgemässigt utlyst, tidigast 6 veckor före och 
senast 2 veckor före stämman, genom beslut av stämman. 

§ 7 Fastställande av röstlängd 
En förteckning över representerade medlemmar, inklusive fullmakter, upprättades 
och förteckningen godkändes som röstlängd, 18 röstberättigade närvarande+ 1 
inkommen fullmakt, totalt 19 röster. Stämman hölls på plats i restaurang La Bergerie 
Nordenflychtsvägen 64. 

§ 8 Fråga om närvarorätt 
Fråga om närvarorätt, punkten utgår då ingen icke-medlem är närvarande. 

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Stämmoordförande föredrog årsredovisning. Kassaflödet, Genomförda aktiviteter 
samt Etagets hållbarhetsarbete under 2021 gicks igenom av stämmoordförande. 

§ 10 Föredragning av revisors berättelse 
Stämmoordförande föredrog revisors berättelse. Sammanfattningsvis tillstyrker 
revisorn att stämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Årsstämman beslutade om resultat- och balansräkning i enlighet med förslag i 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. 

§ 12 Beslut om resultatdisposition 
Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag . 
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§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 
2021. 

§ 14 Beslut om styrelsearvode för nästkommande verksamhetsår 
Årsstämman beslutade om styrelsearvode om 3 prisbasbelopp för kommande 
verksamhetsår, 2022. 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleant 
Årsstämman beslutade om att fastställa valberedningens förslag om följande 
ledamöter för kommande två verksamhetsår: Jaqueline Bajo Lundberg och Fredrik 
Svensson samt att välja Malin Brinktell och Julia Geine som suppleanter för 
kommande ett år. 

§ 16 Val av valberedning 
Årsstämman beslutade om valberedningens konstellation kommande 
verksamhetsår; Henrik Ströby, samt Christina Kvarnström, som anmälde sig frivilligt 
under stämman. Ytterligare intresserade som vill ingå i valberedningen ska höra av 
sig till styrelsen@etaget.se. 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor 
Stämman beslutar att fastställa inriktningsbeslut kring låsprogram enligt styrelsens 
förslag . 

§ 18 Avslutande 
Styrelsens ordförande Tor Clausen avslutar stämman. 

Juste rare Justerare 

..... -~x+.~ ....... . 
Henrik Ströby Ma n Brinktell 
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