Bostadsrättsföreningen
Kopparn 9
Bondegatan 74
116 33 Stockholm

Föreningsstämma 27 maj 2015, kl. 18.30
Protokoll
1. Föreningsstämman öppnades av sittande styrelseordförande Ann-Britt Enochsson. Till
stämmoordförande valdes Lennart Karlsson och till protokollförare Michael Jäderholm.
2. Röstlängden fastställdes. 21 närvarande av 42 röstberättigade innebär att stämman är
beslutsmässig.
3. Till justeringsmän valdes Marie Andersson och Thomas Enochsson.
4. Föreningsstämman har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
5. Förslag till dagordning godkändes utan tillägg.
6. Föreningens årsredovisning för 2014 föredrogs av sittande styrelseordförande jämte
revisionsberättelsen. Minusresultat för 2014 på 497 467 SEK på grund av avskrivning och
balkongrenovering. Likviditeten är dock god och föreningen har fortsatt låg belåning. I korta
drag konstaterades att revisorn bedömde att årsredovisningen gav en rättvisande bild och
rekommenderade att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.
7. A. Resultaträkningen samt balansräkningen för 2014 fastställdes. Stämman beslöt att
balansera föreningens förlust så att till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 234 945
kronor och i ny räkning överförs -4 607 076 kronor.
B. Det beslutades att resultat-och balansräkningen kunde fastställas.
8. Det beslutades att styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.
9. A. Andrahandsuthyrning: På området har det skett en del lagändringar de senaste åren. En
av dessa berör regleringen mellan bostadsrättsinnehavaren och den som hyr i andra hand av
denne. En ändring i bostadsrättslagen fastslår att det ska finnas beaktansvärda skäl att kunna
säga nej till andrahandsuthyrning från föreningens sida. I praktiken innebär det att
eventuella överklaganden blir svårt att tacka nej till.
Det finns dock frågetecken kring korttidsuthyrning. I vår förening ska all uthyrning anmälas
på förhand till styrelsen, oavsett önskad tidsperiod. Under andrahandsuthyrning är alltid
innehavaren ansvarig.
Stämman diskuterade olika aspekter på andrahandsuthyrning. De flesta är positiva till
möjligheten, men ser att det behövs tydligare riktlinjer vad gäller tidsaspekter, eventuella
avgifter etc. Styrelsen har ingen åsikt i frågan, utan efterlyser en konsensus kring detta att
luta sig emot när ansökningar inkommer från medlemmarna.

Stämman konstaterade att det krävs en ändring av nuvarande stadgars formulering. Ett
förslag till ny formulering av stadgarna för andrahandsuthyrning är därför:
”Avgift för andrahandsuthyrning kan tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid
andrahandsuthyrning får av bostadsrättsinnehavaren uttas avgift för andrahandsuthyrning
med belopp motsvarande högst 10 procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän
försäkring vid tidpunkten för ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning av bostadsrätt”
BESLUT: Styrelsen får i uppdrag att ta fram en policy för andrahandsuthyrning. Tills den är
klar fortsätter styrelsen att bedöma från fall till fall.
B. David Sundblad redogjorde för principerna för återvinning av organiskt avfall i
Stockholm. Det som krävs är speciella kärl och påsar i varje lägenhet, samt nya kärl i
soprummet. Stockholms Stad tillhandahåller dessa. Nettokostnaden för föreningen blir
därmed i princip noll. Stämman röstade om föreningen snarast ska ansluta sig till
återvinning av organiskt avfall och en enhetlig stämma biföll detta.
C. Ett distribuerat förslag till ändring av paragraf 11i stadgarna diskuterades. Bakgrunden är
att de omgjorda vindsutrymmena till bostadsyta idag inte omfattas av den nuvarande
paragrafens formulering. Ett nytt reviderat förslag till paragraf 11 diskuterades och lyder:
”Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för åtgärder i lägenheten, som vidtagits av tidigare
bostadsrättsinnehavare såsom reparationer, ombyggnad och tillbyggnad, samt underhåll
och installationer”.
Stämman antog enhetligt denna nya formulering av paragraf 11 efter acklamation. Förslaget
börjar gälla efter en extrastämma.
10. Arvoden åt styrelseledamöterna och revisor för nästkommande verksamhetsår fastställdes.
Valberedningens förslag om 3600 kr/månad att fördela som styrelsen önskar. Det är viktigt
att samtliga ledamöter deltar i styrelsearbetet. Suppleant deltar i styrelsemöten för att lära
och senare ingå i styrelsen. Vidare får styrelsen en till två gånger per år gå ut och äta en
middag tillsammans på föreningens bekostnad.
11. Stadgarna paragraf 27 fastställer antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
12. Stämman beslöt att välja följande styrelse:
LEDAMÖTER
Ann-Britt Enochsson (Ordförande)
David Sundblad (Vice ordförande)
Matilda Linder (Kassör)
Lena Månsson
Kenneth Löth
Sebastian Snickars
SUPPLEANTER
Victoria Bravell
Catharina Nordström
13. Stämman beslöt att till revisor välja Tomas Jonasson, Borev Revisionsbyrå AB och till
revisorssuppleant välja Lars Jonasson, Borev Revisionsbyrå AB.

