
Bostadsrattsforeningen Massen i Stockholm
Ordinarie foreningsstamma ar 2021

Tid: Tisdagen den 22 juni 2021, kl.14.00 - 15.00

Foreningsstémman har hallits med enbart postréstning
enligt beslut av styrelsen. Not. 1.

§ 1 Stémmans 6ppnande
Styrelsens ordférande Rickard Glimmerud forklarade stamman Sppnad.
Narvarande var aven Rita Stetter, Lina Farggren och Tony Larsson fran Nabo.

§ 2 Godkannande av dagordning
Stémman godkande dagordningen.
Omréstningen utf6ll: 73 réster for.

§3 Val av stammoordfoérande
Stémman valde Tony Larsson till stammoordforande.
Omrdéstningen utfoll: 72 réster for.

§ 4 Anmé§lan av stammordforandens val av protokollférare
Det bestamdes att Tony Larsson skulle fora protokollet.

§5 Val ay justerare tillika réstraknare
Rita Stetter och Lina Farggren valdes att justera protokollet
och 4ven vara réstraknare. Omréstningen utf6ll: 74 roster for.

§ 6 Fraga om stimman blivit stadgeenligt utlyst
Stamman beslutade att kallelse skett 1 enlighet med foreningens stadgar.
Omréstningen utfoll: 73 rédster for.

§ 7 Faststallande av réstlangd
Stamman beslutade att faststalla réstlangden till 75 réstberattigade medlemmar;
samtliga postréster medraknade. Ingen fullmakt antecknades.
Omr6stningen utf6ll: 71 réster for.
Det antecknas att réstlangden sparas.

Not. 1. Foreningsstaémman har hallits med enbart postréstning enligt lag om fortsatt giltighet av lagen
(2020:198) om tillfalliga undantag for att underlitta genomforandet av bolags- och foreningsstammor.
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§ 8 Foéredragning av styrelsens arsredovisning
Arsredovisningen har funnits tillgdnglig for medlemmarna sedan bérjan
av juni 2021. Medlemmarna har vidare haft mdjlighet att skriftligen stalla
fragor till styrelsen.

§9 Foéredragning av revisorns berattelse
Revisionsberattelsen har tillsammans med 4rsredovisningen funnits tillganglig
pa foreningens hemsida. Av uttalanden dari framgar att revisorerna tillstyrkt
att stamman faststaller resultatrakningen och balansrékningen, och beslutar att
disponera vinsten enligt forslaget i férvaltningsberattelsen, samt beviljar
styrelsens ledaméter ansvarsfrihet for rakenskapsaret.

§ 10 Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning
Stémman beslutade att faststalla resultatrakningen och balansrikningen intagna
i rsredovisningen for rakenskapsaret 2020.
Omréstningen utf6ll: 70 réster for, 1 rést bordlagg. Not. 2.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stamman beslutade att disponera vinsten i enlighet med styrelsens forslag till
resultatdisposition i 4rsredovisningen.
Omréstningen utf6ll: 70 rdéster for, 1 rést bordlagg. Not. 2.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet fér styrelsen
Stamman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for rakenskapsaret 2020.
Omréstningen utfdll: 68 réster for, 1 rést bordlagg. Not. 2.
Det antecknades att styrelsens ledam6ter inte deltog i omréstningen.

§ 13 Beslut om arvoden at styrelsen och revisorer for nastkommande
verksamhetsar.
Stamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att arvode ska utga
ofordndrat till styrelsen med sju prisbasbelopp samt till valberedning och

lekmannarevisor med 0,5 prisbasbelopp vardera (exklusive sociala avgifter).
Staémman beslutade att arvode till den auktoriserade revisom ska utga enligt
lépande rakning.
Omréstningen utf6ll: 69 rdster for, 1 rdst bordlagg. Not. 2.

§ 14 Beslut om antal ledaméter och suppleanter
Stémman beslutade i enlighet med valberedningens forlag att styrelsen ska besta

av sju ledaméter och tva suppleanter.
Omr6stningen utf6ll: 72 rdster for.

Not. 2. Ett beslut i ett érende ska ansté till en fortsatt stamma om stamman beslutar om det
(enkel majoritet) eller om minst en tiondel av samtliga réstberdattigade medlemmar i fOreningen
begir det (Jfr. 6 kap. 13 § 2 st. lagen om ekonomiska fOreningar, EFL).
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§ 15 Val av styrelseledamoter och suppleanter
Stamman valde i enlighet med valberedningens forslag styrelseledaméoter och

suppleanter enligt nedanstaende sammanstallningen:
Omr6stningen utfoll: 69 rdster for.

styrelseledamoter
Rickard Glimmerud, mandattid till 2022
Cecilia Carnefeldt, mandattid till 2022
Hedda Engvall, mandattid till 2022
Oscar Sandelin, mandattid till 2022
Malin Carlsson, nyval 2 ar

Michael Ehring, nyval 2 ar

Agnes Reutersward, nyval 2 ar

suppleanter
Rebecca Enroth, nyval 1 ar

Lina Asberg, nyval 1 ar

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stémman valde i enlighet med valberedningensforslag nedanstaende revisorer:

Omréstningen utfOll: 70 rdster for.

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval)
Karolina Lévstrém, extern revisorssuppleant (nyval)
Mats Hiibner, lekmannarevisor (omval)

§ 17 Val av valberedning
Stémman valde Anders Rickardsson (omval, sammankallande) och Ulrika
Johannessen (omval) till valberedning.
Omréstningen utf6ll: 70 réster for.

§ 18 Stammans avslutande
Stammoordféranden forklarade stdmman avslutad.

Vid protokollet
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Jony Larsaon Uvalarat, Ki 4 4file
Tong Larsson Lina Farggren Rita Stetter

stammoordforande Justerare Justerare


