
 
 

Protokoll 
 

1. Stämman öppnades 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Till ordförande för stämman valdes Kent Illemann 

 

4. Stämman godkände Johanna Ericsson som val av protokollförare 

 

5. Till justeringsmän och rösträknare valdes Daniel Enervald och Anders Jacobson 

 

6. Stämman tillfrågades om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.  

 Godkänt av stämman 

 

7. Röstlängden fasställdes till sex (6) personer 

 Kent Illemann 

 Johanna Ericsson 

 Daniel Enervald 

 Anders Jacobson 

 Johanna Bergman 

 Andreas Bergman 

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 Ekonomin är god. 

 Föreningen gick med en vinst 2011. 

 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Godkänd av stämman 

 

11. Beslut om resultatdisposition 

 Godkänd av stämman 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

 Godkänd av stämman 

 

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 



 Godkänd av stämman 

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 Kent Illemann valdes om till ordförande 

 Jens Frölander valdes om till kassör 

 Daniel Enervald valdes om till ordinarie ledamot 

 Benjamin Dutius valdes om till suppleant 

 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

 Daniel Norberg valdes om till revisor 

 Emil Rönnbäck valdes om till revisorssuppleant 

 

16. Val av valberedning 

 Beslut att inte välja valberedning 

 Den som är intresserad av att delta i styrelsearbetet anmäler sitt intresse till 

styrelsen via info@balen3.se  

 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 

enligt 33 § 

 Ändring av stadgar avseende medlemsinformation. 

 Styrelsen föreslog nya möjligheter för information till medlemmar, vilket gör 

gällande att hemsida och/eller e-post blir förstahandsval i stället för personliga 

brev. ”Hemsida” inkluderar även den elektroniska tavlan i trapphuset. 

o Förslaget godkändes. 

o Då förslaget har godkänts en gång vid en tidigare stämma kan det nu 

implementeras. 

 

18. Övrigt 

 Den information på föreningens hemsida som gör gällande att en box ingår i 

föreningens avtal med kabel-TV-leverantören är felaktig och ska tas bort från 

hemsidan. 

 Tvättstuga. Förbättringar behövs när det gäller allmän skötsel av tvättstuga. Det 

noterades att inte alla tvättstugeanvändare tar bort ludd från filter i torkskåp och 

torktumlare, och att det ofta ligger rester av tvättmedel i tvättmedelfördelare i 

tvättmaskinerna. En checklista på vad man ska tänka på vid dosering etc, ska tas 

fram och placeras väl synlig på resp tvättmaskin. 

 

19. Stämman avslutades och ordföranden tackade alla närvarande 

 

 

 

 

 

Justerat Daniel Enervald   Justerat Anders Jacobson  

 

Datum    Datum   

mailto:info@balen3.se

