
PROTOKOLL FÖRT 
VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2012 
I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RINKEBY PARK NR 1 

Tid: Torsdag den 26 april 2012, kl 18.30 
Plats: Rinkebyskolan 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden Birgitta André Åstrand hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar (röstlängd) 
Efter genomgång av närvarande föreningsmedlemmar fastställdes röstlängden. 

§ 3 Val av ordförande vid stämman 
Birgitta André Åstrand valdes till ordförande. 

§ 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
Lars Pettersson anmäldes som mötets sekreterare. 

§ 5 Val av justeringsmän 

Inger Adolfsson och Krister Adolfsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 6 Fråga om kallelse till sammanträde behörigen skett 
Förklarades att kallelse till stämman skett fyra veckor före mötesdag, vilket är i behörig ordning 
då stadgan kräver två veckor eller fler före mötesdag. 
§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2011 hade tillställts samtliga medlemmar. 
Redovisningen föredrogs av Birgitta André Åstrand och Ann Svedeby. 

Under året har målning av samtliga spaljéer och ytterdörrar utförts och miljöstugan försetts med 
avlopp. 

Stämman beslöt enhälligt att avsättning till reparationsfond även för 2011 skall vara 
SEK 45/kvm. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att föreningens ekonomi är god. 

§ 8 Föredragande av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen för 2011 föredrogs av Birgitta André Åstrand och lades utan erinringar till 
handlingarna. 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkningen 
Resultat- och balansräkningen för 2011 föredrogs och fastställdes. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. 

§11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 
Det beslöts att den yttre fonden tas i anspråk för att täcka årets förlust. 



§ 12 Fråga om arvoden 
Beslöts om arvode till styrelseledamöter och suppleanter med totalt SEK 35 000 exklusive 
sociala avgifter, vilket är samma summa som under föregående år. 

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Hans Andersson har under året flyttat och därmed lämnat styrelsen. Valberedningen föreslog att 
Ali Mahamoud, tidigare suppleant, skulle väljas till nya ordinarie ledamot. Till ny suppleant 
föreslogs Monica Jansson. 

Stämman accepterade valberedningens förlag och styrelsen har därför följande sammansättning: 

Styrelseledamöter 
Birgitta André Åstrand, ordförande omval 
Lars Pettersson, omval 
Ann Svedeby omval 
Ali Mahamoud, nyval 
Suleiman Boyaci omval 

Suppleanter 
Birgitta Hald Svensson omval 
Monica Jansson, nyval 

§ 14 Val av revisor 

Valdes på nytt auktoriserad revisorsfirma BoreV Revisionsbyrå AB. 

§ 15 Val av valberedning 

Som valberedning valdes Ahmed Zaghdane och Anna Nordfjell. 

§ 16 Av föreningsmedlem anmält ärende: 
Frågan om öppettider i miljöstugan diskuterades. För att flera medlemmar skall vara med och 
ansvara för sopsorteringen, beslöts att upprätta en lista för frivilligt åtagande. 
§ 16 Stämmans avslutande 

Birgitta André Åstrand tackade de närvarande deltagande och avslutade stämman. 

Vid protokollet: 

Lars Pettersson 

Justeras: 


