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BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOWLINGPALATSET,  
769630-3333 
 
Protokoll fört vid föreningsstämma den 18 juni 2021 
 
 
§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträde 
(röstlängd) 
Nedanstående förteckning över närvarande medlemmar, ombud, biträden och övriga 
närvarande upprättade och godkändes: 
 

Medlem Ombud/Biträde Röster 
Carl Adlercreutz  1 
Frank Wall  1 
Tineke & Jesper Gramenius  1 
Johan Ring  1 

 
§ 2 Val av ordförande på stämman 
Stämman öppnades av Carl Adlercreutz som även valdes till mötesordförande vid stämman. 
 
§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare 
Ordförande valde Tineke Gramenius till sekreterare.  
 
§ 4 Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare 
Som justeringsmän valdes Frank Wall och Johan Ring 
 
§ 6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
Noterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst då kallelsen enligt stadgarna sänts 
till alla medlemmar. Även påminnelse har skickats ut.  
 
§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning föredrogs av Carl Adlercreutz.  
 
§ 8 Föredragning av revisorsberättelsen 
Revisorsberättelsen föredrogs av Carl Adlercreutz.  
 
§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning enligt förelagd årsredovisning. 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 



§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 
balansräkning 
Beslutades att disponera föreningens resultat i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 12 Beslut om arvoden  
Det beslutades om ett styrelsearvode om 60 000 kr exl. sociala avgifter. Revisorsarvode 
enligt räkning. 
 
§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Mattias Nordstrand avgick ur styrelsen i maj. Stämman valde till styrelsen: 

 Jesper Gramenius, Ordförande  
 Carl Adlercreutz, Ledamot  
 Tineke Gramenius, Ledamot  
 Frank Wall, Ledamot 
 Lucy Dahlgren, Ledamot 

 
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleant 
Till revisor valdes Hans Björck 
 
§ 15 Val av eventuell valberedning 
Årsmötet har utsett en valberedning och återkommer med namn under hösten.  
 
§ 16 Övriga ärenden 

 Inga motioner har inkommit.  
 Avtackning av avgående ordförande Mattias Nordstedt beslutades skjutas till ett 

kommande styrelsemöte då han har möjlighet att närvara.  
 
§ 17 Avslutande  
Stämman avslutades. 
 
 
Ordförande:   Vid protokollet: 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Carl Adlercreutz  Tineke Gramenius 
 
Justeras:   Justeras: 
 
 
 
__________________________ ______________________________ 
Frank Wall   Johan Ring 


