
PROTOKOLL, ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN 
KRABBAN DEN 27 Maj 2017 
 
 
§  1   Stämmans öppnande  
Ordföranden Heino Busse öppnade mötet kl. 10.30 och hälsade alla välkomna. 
 
§  2   Dagordning godkännes 
Dagordningen godkändes. 
 
§  3   Val av stämmans ordförande 
Till ordförande för mötet valdes Heino Busse.  
 
§  4   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Till sekreterare för mötet valdes Freddy Ståhlberg. 
 
§  5   Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs: 
Liselotte Sterneborn och Gunnar Martinsson valdes. 
 
§  6   Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
Stämmodeltagarna ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§  7   Fastställande av röstlängd 
30 lägenheter var representerade av röstberättigade medlemmar vid årsstämman 2017. 
 
§  8   Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Heino Busse genomgick rubrikerna i verksamhetsbeskrivningen.  
Per Palm genomgick balans- och resultaträkning för föreningens 26:e verksamhetsår. Årets 
resultat var –175 kkr, vilket primärt förklaras med en större vattenavgift (GA4 vatten, 
834 kkr) än normalt. Denna avgift är ackumulerad över flera år och är av engångskaraktär. 
 
Verksamhetsbeskrivning och årsredovisningen antogs. 
 
§  9   Föredragning av revisorns berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av stämmodeltagarna. 
 
 
§ 10,11 och 12   
Fastställande av resultat- och balansräkning, beslut om resultatdisposition, fråga om 
ansvarsfrihet för styrelsen. Hyror för nästkommande period. 
Resultat- och balansräkning samt resultatdisposition antogs enligt årsredovisning föredragen i 
§8 och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§ 13   
Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer under nästkommande 
verksamhetsår 
Förslag från valberedningen avseende arvodering åt styrelsemedlemmar lästes upp av 
valberedningens ordförande Lennart Eldh (bilaga) och godtogs enhälligt. 
 



 
§14a, 14b, 15, 16  
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant, 
valberedning. 
Valberedningens ordförande Lennart Eldh läste upp valberedningen förslag (bilaga). 
Stämman godtog valberedningens förslag. 
  
 
§ 17a) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende. 
Inga ärenden har inkommit från medlemmarna. 
 
§ 17b)  Stämmans avslutande 
Ordföranden och föreningsmedlemmarna avtackade Per Palm, som tackades varmt för sina 
fina insatser som kassör i föreningens styrelse och på senare år ekonomisk konsult för 
föreningen. 
Ordföranden tackade stämmodeltagarna och önskade alla en avkopplande och varm sommar. 
 
 
Valberedning, styrelse och medlemmar avtackade därefter Heino Busse som med stämmans 
avslutande avgick som föreningens ordförande. Heinos mångåriga insatser för föreningen 
beskrevs kort av valberedningen och samtliga närvarande framförde sitt varma tack för 
Heinos ovärderliga insatser genom åren. 
Efter avslutat möte avnjöt de närvarande lunch på Tanumstrand med anledning av föreningens 
25-årsjubileum. Omkring 50 medlemmar och medföljande deltog. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Freddy Ståhlberg 
 
Justeras: 
 
 
Liselotte Sterneborn   Gunnar Martinsson 


