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§  1 Stämman öppnades av Jüri Waldin. 
 
§  2 Närvaroförteckning (bil. 1) upprättades. 
 
§  3 Till ordförande för stämman valdes Jüri Waldin. 
  
§  4 Till sekreterare för stämman utsågs Inger Singstedt. 
 
§  5 Dagordningen fastställdes. 
 
§  6 Kristina Mossberg och Birgitta Dohrn utsågs att justera protokollet. 
 
§  7 Stämman bekräftade att kallelse skett i behörig ordning. 
 
§  8 Styrelsens berättelse för år 2015 med balans- och resultaträkning,  

kommenterad av Eva Borg, godkändes av stämman och lades till 
handlingarna.  

  
§ 9  Revisorernas berättelse för år 2015 föredrogs av Jüri Waldin 

och lades utan erinran till handlingarna. 
   
§ 10 Fastställdes balansräkningen enligt revisorernas förslag. 
 
§ 11 Stämman beslöt att årets överskott på 181 744 kr skulle disponeras 

enligt styrelsens förslag. 
 
§ 12 Styrelsen beviljades i enlighet med revisorernas förslag 

ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen 2015 omfattar. 
 
§ 13 Inga arvoden utgår till styrelsemedlemmar.  
 
§ 14 Till ordinarie styrelseledamöter för kommande verksamhetsår  
 omvaldes Eva Borg, Jonas Norberg, Thomas Öhrman och 
 Jüri Waldin. Till ny ordinarie ledamot valdes Olle Arnell. 
 Till suppleant omvaldes Anita Blommé.  
 Till ny suppleant valdes Inger Singstedt. 
 
§ 15 Till revisor omvaldes Roger Ehrman, Revisab AB, Danderyd. 
 Till revisorssuppleant omvaldes Ted Johansson. 
 
 



§ 16 Till flaggeneral omvaldes Göran Hjelmberg. 
 
 
§ 17 Till valberedning omvaldes Mats Dahlborn (sammankallande) 

och Birgitta Dohrn. 
 
§ 18 Styrelsen informerar.  
 Thomas Öhrman redogjorde för utfallet av den obligatorıska 
 ventilationskontrollen (OVK) som genomfördes den 28 april. 
 Medlemmarna kommer att få information om vilka brister som 
 konstaterats och ges möjlighet att själva avhjälpa dessa, 
 alternativt få arbetet utfört av extern entreprenör. 
  
 Olle Arnell informerade om den brandskyddspolicy som 
 styrelsen antagit. Informationen ska läggas ut på föreningens 
 hemsida och även delas ut till medlemmarna. 
 
 Jonas Norberg informerade om föreningens regler för tilldelning 
 av garageplatser. Reglerna ska läggas ut på hemsidan och 
 delas ut till medlemmarna. 
 . 
 
§ 19 Övriga frågor. 

Mats Dahlborn informerade om att grannföreningen Grim Park  
lagt grus på genvägen som delvis går över vår förenings mark. 
Då syftet enbart var att informera föreslogs inga åtgärder. 

 
 

§ 20 Jüri Waldin tackade medlemmarna för visat intresse 
 och avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Inger Singstedt  Kristina Mossberg/Birgitta Dohrn 
 
 
 


