
BOSTADSRATTSFORENINGEN INLOPPET 

Protokoll nr 61 

PROTOKOLL Ordinarie foreningsstarnrna den 11 maj 2017 

Plats: Gemensamhetslokalen Ostra Saltsjon 

§ 1 Oppnande Marie Adlen Lilja oppnade starnman och halsade alia valkornna. 

§2 Dagordning Dagordningen godkandes. 

§3 Val av ordf. Marie Adlen Lilja valdes till ordfOrande for starnrnan. 

§4 Val av sekr. Margaretha Granborg valdes till sekreterare. 

§5 Rostlangd En fOrteckning over narvarande medlemmar upprattades. Starnrnan 

beslot att fOrteckningen ocksa skulle fungera som rostlangd. 14 

medlemmar deltog i motet antingen personligen eller genom fullmakt 

till annan medlem i forentngen, Alia medlemmar var rostberattlgade. 

Forteckntngen bifogas originalprotokollet. Bilaga 1. 

§6 Justerare Till justerare valdes Per-Anders Husberg och Ulrik Danielsson som 

tillsammans med ordforanden justerar protokollet. 

§7	 Kallelse Starnrnan ansag att kallelse till starnrnan skett i behorig ordning. 

§8	 Arsredovis- Styrelsens arsredovisning foredrogs och lades till handlingarna. 

ning 

§9	 Revisionsbe- Revisorernas revislonsberattelse fared rags och lades till handlingarna. 

rattelse 

§10	 Resultat och Resultatrakningen och balansrakningen faststalldes. 

balansrakning 

§11 Ansvarsfrihet Starnman beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§12 Beslut vinst Starnrnan beslutade att tackande av forlust skulie goras enligt faststalld 

eller forlust balansrakning, 

§13 Arvoden Starnrnan beslutade att hoja det sammanlagda beloppet for styrelse

arvodena till 35.000 kr. 

§14 Val styrelse Starnman beslot att val]a Jimmy Hanna (omval), Fanny Ljungblom 

(nyval) och Margaretha Granborg (nyval) till ordinarie ledarnoter samt 
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Bo Mansson (nyval) till ersattare i styrelsen. 

.
 
§15 Val av revisor Styrelsen beslot att va/ja Jens Forneng LR Revision & Redovisning till 

revisor med Jonas Lottenberg LR Revision & Redovisning som ersattare. 

§16 Val val- Stamrnan valde Monica Hellstrom, Lill Malmstrom Wachtmeister och 

beredning Anders Ohrbeck till valberedning, med Anders Ohrbeck som 

sammankallande. 

§17 Nya stadgar Styrelsens forslag till nya stadgar foredrogs pa foreningsstarnman. Fore

nlngsstarnman beslutade efter diskussion att enhalligt anta styrelsens 

forslag till nya stadgar enligt bilaga 2. OrdfOranden parnlnde om att 

beslut om stadgeandringen blir giltigt bara om det antas pa tva efter 

varandra foljande foreningsstammor, och att det pa den andra 

starnman kravs att minst tva tredjedelar av de rostande eller den hogre 

majoritet som kravs enl 7 kap 15 § lagen om ekonomiska forenlngar 

rostat for fOrslaget. Beslutet ska darfor tas upp till fornvad provning vid 

nasta forenlngsstarnrna. 

§18 Starnman beslutar godkanna overforing av forvaltningsansvaret 

avseende tunnel och kaj ingaende i gemensarnhetsanlaggningen GA 100 

fran Saltsjoqvarns Samfallighetsforening (SQSF) till Nacka kommun nar 
sadan overforing juridiskt och praktiskt kan verkstallas. Starnrnan 

bemyndigar darvld fOreningens styrelse att vidta samtliga atgarder aven 

inbegripet att underteckna samtliga avtal och ovriga handlingar som 

erfordras for genomforande av har avsedd overforing av 

forvaltningsansvaret. Styrelsen ager ratt att i sin tur larnna motsvarande 

bemyndigande till styrelsen for SQSF att forhandla och teckna avtal med 

Nacka kommun och i ovrigt vidta nodvandiga atgarder for overforandet 

av forvaltningsansvaret till Nacka kommun. Foreningen ar inforstadd 

med och godkanner att viss begransad del av fOreningens mark eller 3D

utrymme inom forenlngens fastighet kan behOva overforas till 

kommunen i samband med fastighetsbildning och ovrig ombIldning av 

GA 100. 

§19 Motion En motion om grillning har kommit in. Stamrnan beslutade fOljande med 

anledning av motionen: Forbud rader for grillning pa balkongerna och 

uteterrasserna, utom for grillning med elgrill. Grillning pa fOreningens 

uteplats tlllats, men ska ske med gott orndome och med hansvn till de 

kringboende. Grillvatska far dock inte anvandas vid grillningen. 

§20 Ovrigt Marie Adlen Lilja avtackades for sin insats som ordfOrande. 
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§21 Avslutande Marie Adlen Lilja f6rklarade starnrnan avslutad. 

Vid protokollet: 

aretha Granborg 

Justeras: 
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~-Ad/en Lilja Per-Anders Husberg Ulrik Danielsson 


