
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 
Bostadsrättsföreningen Apollo 2, Ludvika. 
 
Torsdag den 26 april 2018 kl. 19:00 i Bridgelokalen.  
 
Närvarande:  14 röstberättigade medlemmar. 
 

1 Stämman öppnas  
Ordföranden Anders Borg hälsade alla välkomna. 

 
2 Godkännande av dagordningen  

Stämman godkände dagordningen. 
 

3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 
Skickades runt bland deltagarna och upprättades. 
 

4 Val av ordförande för stämman  
Anders Borg valdes till ordförande. 

 
5 Val av sekreterare för stämman   

Tommy Glas valdes till sekreterare. 
 

6 Val av två rösträknare som jämte stämmans ordförande justerar 
protokollet   
Rolf Andersson och Anneli Hallström valdes till rösträknare och 
protokolljusterare. 

 
7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett 

Kallelse har lagts ut i samtliga postfack och skickats per post för de 
bostadsrättsinnehavare som inte bor i föreningen för närvarande. 

 
8 Föredragning av styrelsens redovisningshandlingar 

                Anders Borg föredrog 2017 års årsredovisning. Stämman beslutade     
                att fastställa redovisningshandlingarna.  
 

9 Revisorns berättelse 
                Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 
 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 
11 Beslut om resultatdisposition 

                Stämman beslutade att fastställa förslaget till resultatdisposition. 
 
 
 
 



12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2017. 

 
13 Beslut om arvoden för löpande verksamhetsåret  

                Stämman beslutade att samma arvode som föregående år ska gälla   
                för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2018. 
 

14 Beslut om ändring av föreningens stadgar 
Stämman beslutade om föreslagna ändringar av föreningens stadgar 
beroende på ny lagstiftning som berör lagen om ekonomisk förening 
samt personuppgiftslagen (PUL) som övergår den 25 maj till General 
Data Protection Regulation, (GDPR) som är en europeisk 
förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för fysiska 
personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.                               

 
15 Val av styrelseledamöter  

                 Stämman beslutade att välja Anders Borg, Tommy Glas, Bo Sivelind 
                 som styrelseledamöter på två år, Stämman beslutade om fyllnadsval   

             av Emil Linderholm på ett år. 
 

16 Val av styrelsesuppleant på ett år 
Inga kandidater fanns att välja. 

 
17 Val av revisor och revisorssuppleant på ett år 

                Stämman beslutade att välja Birgitta Thorberg (Hugos Revision AB) 
 som godkänd revisor och Rose-Marie Hardstål (Team Redovisning)
 som revisorssuppleant på ett år.  
 

18 Val av tre personer till valberedning till nästa ordinarie 
föreningsstämma  
Börje Carlsson efterfrågade intresserade att ingå i valberedningen 
och uppmanade stämmans deltagare att lämna förslag på någon 
lämplig kandidat. Inget val skedde. 

 
19 Behandling av motioner från medlemmar som är bifogade 

bilagor till kallelsen  
                Motion 1  Gällande nya lås till våra förråd. Styrelsen har i yttrande   
                besvarat motionen. Lång diskussion följde. Stämman beslutade   
                att arbetet fortsätter enligt styrelsens yttrande. 
 

20 Diskussionsfrågor och stämmans avslutande. 
Container kommer att finnas på innergården 7-14 maj eller till dess 
att den är full. 
 
Tre brandsläckare har nyligen stulits. 
 
Balkongernas bärighet kommer att kontrolleras 7-8 maj. 



 
Fungerar ventilationen som den ska? LudvikaSotarn kommer att 
kontaktas för kontroll av detta. 
 
Finns intresse för gemensam gårdsfest med övriga Apolloföreningar? 
 

                Ordföranden avslutade stämman kl. 20:19 och tackade för visat   
                intresse. Därefter serverades smörgåstårta. 
                 
 
 
 Föreningsstämmans sekreterare Föreningsstämmans ordförande 
 
 ____________________ _____________________ 
 Tommy Glas   Anders Borg 
 
 Justerat   Justerat 
 
 ____________________ _____________________ 
 Anneli Hallström                  Rolf Andersson 


