
Protokoll ordinarie föreningsstämma 2010 
Bostadsrättsföreningen Tre Lejon, Norra Älvstranden, Göteborg 
 
Plats: Backa Folkets Hus, Granåsgatan 2, 422 44 Hisings Backa 
Tid: 10 juni 2010 kl 18.30  
 
§1. Stämmans öppnande 
Stämmans förklarades öppnad av styrelseordförande Peder Törnqvist. 
 
§2. Röstlängd upprättas och godkänns 
Stämman godkände närvarolista som röstlängd. 
 
§3. Val av ordförande för stämman 
Sittande styrelseordförande valdes som stämmans ordförande. 
 
§4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
Toni Stojanovski valdes som sekreterare av stämmans ordförande. 
 
§5. Val av justeringsmän 
Anna Zackrisson och Peder Törnqvist valdes som justeringsmän av stämmans 
ordförande. 
 
§6. Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning  
Genomgång av revisionsberättelse och årsredovisning utfördes. 
Stämman ansåg att årsredovisningen var genomgången. 
Stämman ansåg att revisionsberättelsen var genomgången. 
 
§7. Fastställelse av balans- och resultaträkning 
Stämman fastställde styrelsens förslag till balans och resultaträkning. 
 
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetstiden juni 2009 till juni 2010. 
 
§9. Disposition av resultat 
Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition.  
 
§10. Arvoden till styrelsen 
Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara 0,8 basbelopp exklusive 
arbetsgivaravgifter för innevarande år. 
Styrelsen fördelar arvodet internt. 
Stämman beslutade att revisorns arvode ska vara 9600 SEK. 



 
§11. Val av styrelse 
Valberedningen föreslog dessa medlemmar: 
 
Ledamöter 
Peder Törnqvist 
David Dubow 
Anna Zackrisson 
Anna-Karin Höijer 
Kalle Lidén-Jönsson 
 
Suppleanter 
Charlotta Jonsson 
David Elgius 
Pedram Ebad 
 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.till styrelsesammansättning. 
 
Valberedningen förslog även att en fristående informationsgrupp bestående av 
föreningsmedlemmar kommer att tillsättas för att hantera information och hemsida. 
 
§12. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Stämman beslutade att återvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som 
revisionsbolag. 
 
§13. Val av valberedning 
Valberedningen föreslog dessa kandidater som även valdes av stämman till ny 
valberedning: 
Yvonne Björnsson 
Martin Uddeborg 
 
§14. Motion 1 
Motion angående upphandling av tjänster och produkter - Anna-Karin Höijer. 
Motionen bifalles av stämman och styrelsen utarbetar en policy för upphandling. 
 
§15. Motion 2 
Motion angående information i föreningen - Kjell Johansson. 
Motionen bifalles av stämman och en informationsgrupp bestående av Kjell Johansson, 
Jens Johansson och Pedram Ebad utses. 
 
§16. Motion 3 
Motion angående brandsäkerhet - Anna-Karin Höijer. 
Motionen bifalles av stämman och styrelsen utarbetar en policy för brand. 
 
§17. Motion 4 
Motion angående MC/mopedrum på plan 1 - Styrelsen m fl. 
Omröstning gjordes via handuppräckning: 
För: 8 
Emot: 10 
Stämman avslog motionen om MC/mopedrum. 



 
§18. Avslutning 
Ordföranden förklarade stämman avslutad kl 20:30 10/6/2010. 
 
§19. Övriga frågor 

• Motionen från 2009 om elektriska dörrar utreddes, men lagen krävde inte detta vid 
byggtillfället och ärendet bordlades. Styrelsen ska utreda frågan vidare och ta in 
offerter. 

• Balkongbelysningsalternativ utreds vidare av styrelsen. 
• Gästparkeringsproblemen diskuterades och utreds vidare av styrelsen. 
• Namnskyltstandard på postlådor. JMs ansvar då föreningen inte har övertagit 

nycklarna än. 
• Utseende entré. Styrelsen har påbörjat arbetet med förbättrad miljö och utreds 

vidare av styrelsen. 
• Papperkorgtömning. Problemen rapporteras vidare till samfälligheten. 
• Styrelsen beslutade att välja ny representant för samfällighetsfrågor. 

 
 
Vid protokollet: 
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Toni Stojanovski 
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Anna-Karin Höijer   Anna Zackrisson 

(för Peder Törnqvist) 


