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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för B rf Kragstalund II far härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. 
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. 

Föreningsinformation 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens lägenheter upplåta 
bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Föreningen registrerades 1980-10-27. Nuvarande ekonomisl<a plan registrerades 1980-12-10 och nuvarande stadgar regist
rerades 1980-06-09 med senaste ändring 2002-04-19. 

Föreningen har andel i Zetterlundsvägens Samfällighetsförening (Org.nummer 716417-1956) som ansvarar för för\'altning 
av infartsvägar, underhåll av vattenpumpar/stationer, skötsel av gemensamma grönområden, gatubelysning, avloppsled
ningar, TV-anläggningar, lekplatser samt garagen. Samfalligheten ansvarar även för utdebitering av vatten och värme enligt 
vad som är beslutat i anläggningsbeslutet hos Fastighetsbildningsmyndigheten den 24 olctober 1980 samt underlag frän 
föreningens ekonomiska plan. 

Sammansättning av styrelsen 

Styrelse fram till ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2012 
Christel Ackerfeldt, ordförande 
Eivor Åberg, kassör (Avgick 2012-05-31) 
Matti Ejneroos, sekreterare (Avgick 2012-05-24) 
Fredrik Hjelm, sekreterare (Avgick 2012-05-25) 
Gisela Andersson, sekreterare (Avgick 2012-01-26) 
Eva Friedman, suppleant 
Jan Nyström, suppleant (Avgick 2012-05-31) 
Andreas Danielsson, suppleant 
Anna Thiseus, suppleant 

Styr else fi-ån ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2012 
Ledamöter 
Christel Ackerfeldt, ordförande 
Camilla Björldund, kassör 
Jennie Vallée, sekreterare 

Suppleanter 
Anna Thiseus 
Eva Friedman 
Andreas Danielsson 

Firmatecloiare: 
Föreningens firma tecluias av två styrelseledamöter i förening eller av st)'relseledamot i förening 
med annan person som styrelsen därtill utsett. 

Revisor 
Marie Nordlander Auktoriserad revisor 
Parameter Revision AB (Org.nummer: 556714-8506) 
Sankt Erilcsgatan 63,112 34 Stockholm 

Valberedning 
Ingrid Karlq\ast 
Karl Gertner 
Marie Elonan (Avgick 2012-05-31) 
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s tämmor 
En extra föreningsstämma liölls den 12 januari 2012 för val av ny revisor. 
En extra föreningsstämma hölls den 26 januari 2012. Verl<samhetsåret 2010 kunde därmed avslutas. 
Den ordinarie föreningsstämman ägde rum den 31 maj 2012 i Vittraskolan. Verteamhetsåret 2011 kunde därmed avslutas. 
En extra stämma hölls den 30 maj 2013 för att behandla förslag om byte av revisor. Stämman avslog förslaget. 

Styrelsesammanträden 
Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsfrågor och avhållit tio protokollförda styrelsemöten under verksam
hetsåret. 

Ekonomisk förvaltning 
Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av stjTelsen från och med 2012-09-01 handlagts av Scratchgruppen AB 
(Org.nummer: 556294-8140) i Täby. 

Tidigare anlitad redovisningsbyrå var Edsvikens Redovisningsbyrå & Consulting AB (Org.nummer: 556762-0876) i Sol
lentuna. 

Telmisk föi-valtning 
Den tekniska förvaltningen har administrerats av styrelsen. 

Styrelsen har tagit in flera offerter avseende den löpande tekniska förvaltningen. Mats Lindberg Fastighetsförvaltning AB 
kommer tills vidare att anlitas enligt avrop. Enligt stadgarna ska en besiktning av fastigheten ske en gång om året. Mats 
Lindberg Fastighetsförvaltning AB kommer att genomföra besiktning av fastigheten för att kunna fastställa status. 

Organisationsanslutningar 
Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna. 

Anställda 

Under året har föreningen inte haft några anställda. 

Fastigheten 

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Kragsta 2:244 i Vallentuna. Fastigheten består av 90 radhuslägenheter uppdelade 
i fem områden. Adress: Zetterlunds Väg lA-ioB, 26A-36B, 82A-91B, 112A-115B och 123A-129B. 
Den totala boytan är 6572 Icvm. 
Lägenhetsfördelning: 

12st 1,5 rok 56 m2 672 m2 
40st 2 rok 67 m2 2680 m2 
24st 3 rok 77 m2 1848 m2 
14st 4 rok 98 m2 1372 m2 

Under året har 12 bostadslägenheter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2012 var 112. 

Vid föreningsstämman har varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock till
sammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Underhållsplan 
En ny underhållsplan kommer att presenteras under senare delen av 2013 efter att utv'ändig besilctning är utförd. Besikt
ningen kommer att ske under hösten 2013. Se även avsnittet "Telmisk fön/altning". Närmast förestående är underhåll och 
eventuellt utbyte av lägenhetsfönstren. 

Radonsanering 
Styrelsen utförde ny radonmätning under vintern 2012. Med ledning av resultaten har radonsanering genomförts efter 
förslag från O C AB om att täta i alla A-lägenheter där vattenrören kommer in. Ny mätning har utförts under 2013 och en 
rapport kommer att tillställas medlemmarna. 

Samfalligheten 
Avgifterna tfll Samfalligheten svarar för den största delen (ca 2 MSEK) av bostadsrättsföreningens kostnader. Drygt hälften 
utgörs av kostnader för vatten och värme. Styrelsen har haft ett möte under hösten 2012 med Samfalligheten angående 
beräkning av vatten- och värmedebiteringarna. Enligt Samfalligheten debiteras vatten och värme enligt en gammal princip 
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och det kan finnas skäl att se över denna. Principen är att kostnaderna som Samfalligheten har för vatten och värme ska 
fördelas enligt förbruloiing. Styrelsen undersöker för nän'arande hur man ska fä en riktig avläsning av vatten och värme 
frän lägenheterna. 

Resterande avgifter till Samfälligheten avser kostnader för löpande underhåll av mark och byggnader. Avgiften till Samfal
ligheten höjdes under 2011/2012 för att täcka ökade kostnader för underhåll och upprustning av lekplatserna. Detta arbete 
bar dock blivit försenat men enligt Samfälligheten ska minst tvä lekplatser åtgärdas per år. 

Två städdagar har genomförts med Samfälligheten under våren och hösten 2012. 

Tvister 
Föreningen har under det gångna året haft två tvister. Den ena tvisten avsåg arvoden, lön och ersättningar till en tidigare 
styrelseledamot. Tvisten avslutades genom förlilcning (2013-05-10). 
Den andra tvisten gäller obesvarade frågor la-ing debiteringen från den tidigare redovisningsbyrån. Föreningen har begärt 
specifikation och redovisning av nedlagda timmar på ett antal fakturor. 

Ekonomi 

Lån 

Under 2012 iiar föreningens län amorterats med 498 752 Icronor samt föreningens andel i samfällighetens län har amorte
rats med 111 375 l(ronor. De totala amorteringarna uppgår dll 610 127 kronor. 

Lån nr 2011-12-31 Amortering 2012-12-31 Räntesats Bundet till 
Nordea 3978 85 85086 3 778 000 160 000 3 618 000 3,543% Rörligt 
Nordea 3978 8147461 4218720 178752 4039968 3,15% 20130515 
Nordea 3978 8165893 6 500 000 o 6 500 000 3,55 % 20140521 
Nordea 3978 81 65885 4 510 000 160 000 4350 000 3,543% Röriigt 

19 006 720 498 752 18 507 968 

Garagelån har tecloiats av Samfälligheten och Brf Kragstalund II betalar ränta och amortering till Samfälligheten för sin 
andel enligt följande: 

2011-12-31 Amortering 2012-12-31 Räntesats 
Andel i garagelånet 2283309 111 375 2171934 4,64% 

Av lånesammanställningen framgår bindningstiden för föreningens lån. Styrelsen har haft banklcontakter för att försöka 
förbättra lånevillkoren. Ett av lånen är omlagt frän fast till rörtig ränta (lån 3978 81 65885). 

Taxering 
Fastigheten var 2011-12-31 taxerad som småhusenhet till 47 338 000 kronor. 

Styrelsen har under 2012 arbetat med att få fastigheten rätt taxerad, från småhusenhet till hyreshusenhet med huvudsak
ligen bostäder. Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är betydligt högre än för hyreshusenheter. Detta innebär 
att föreningen tidigare betalat för hög fastighetsavgift. Föreningen har retroaktivt fatt tillbaka pengar efter omtaxering av 
fastigheten avseende 2006-2011. Skatteverket har återbetalat 632 591 l<ronor till föreningen. Omtaxeringen innebär att 
föreningen kommer att minska kostnaderna med ca 200 000 ler /år efter rätt taxering. 

Från och med 2013-01-01 är föreningens taxeringsvärde fastställt till 57 200 000 Icronor varav byggnader 37 000 000 
kronor och mark 20 200 000 kronor. 

Fastighetsavgift 

Den kommunala fastighetsavgiften för 2012 är 122 850 lo-onor (90 lägenheter ä 1365:-/lägenhet). 

Försältring 

Föreningens fastighet har under 2012 varit försältrad hos Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar egendom, sanenngsavtal, 
ansvar, rättssl(ydd, styrelseansvarsförsäkring, skadeståndsgaranti och förmögenhetsbrotts försältring. Bostadsrättsförsäk
ring (tillägg) ingår och behöver ej teclaias må hemförsäkring av de boende. 
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Föreningen liar drabbats av t\'ä vattenskador i lägenheterna. Den ena skadan, som var relativt stor, inträffade 2010 och den 
andra skadan avser ett arbete som utförts i december 2011 och som reldamerats. På grund av att föreningen drabbats av 
dessa vattenskador har försäkringspremien stigit till 120 000 kr (106 000 ler). Självrisken bar stigit frän ett (1) basbelopp 
till fyra (4) basbelopp. Styrelsen arbetar för att fa ner såväl försälcringspremien som självrisken. 

Underhållsfond 
Styrelsen har fört diskussioner med revisorn om fonden för yttre underhåll. Rent bokföringsmässigt har fonden hanterats 
på ett riktigt sätt och avsättning har skett enligt föreningens stadgar. Men styrelsen kan konstatera att de i bokföringen av
satta medlen till den yttre fonden inte motsvaras av banktillgodohavanden utan att likviditeten har utnyttjats i den löpande 
verlcsamheten. Detta innebär att föreningen måste låna upp pengar för kommande }'ttre underhåll. 

Åisvgifter 
Årsavgiften sänktes 1 juli 2012 med 500 000:- till i genomsnitt ca 8i8:-/lwm. 
Styrelsen arbetar för ytterligare sänloiing av avgifterna. 

Övrigt 
Den tidigare redovisningsbyrån har gjort rättelser avseende tidigare styrelses deklarerade arbetsgivaravgifter och avdragen 
skatt under sex månader 2010-2011 till en kostnad för föreningen på 71 595;-. 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att 

Årets \anst 1682729:-
Balanserad förlust -1103 419:-

579 310:-

disponeras enligt följande 

Till föreningens fond för yttre underhåll 
enligt stadgarna överförs 92 800:-
Balanseras i ny räkning 486510:-

579 310:-

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 

6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Kragstalund II 2012 Org.nr 716417-4331 



Resultaträkning 

Belopp i kr 

Intäkter 
Månadsavgifter 
Kabel-TV 
Öwiga intäkter 

Summa intälrter 

Kostnader 
Föreningens kostnader 
Kostnader samfälligheten 
Öwiga kostnader 
Kostnader styrelsean'oden / anställda 
Avskri\ming byggnader 

Rörelseresultat 

Resultat tr än finansiella poster 
Ö\Tiga ränteintäkter och lilcnande resultatposter 
I^ntelcostnader och lilmande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Skatt / förändring tidigare års skatt 

Not 

1 
2 

3 

2012-01-01-
2012-12-31 

5 380 269 

135 000 

42577 

5 557 846 

-219 288 
-2 074 169 

-945 572 
-197130 

-309 402 

1 812 285 

15859 

-778 oo6 

1 050 138 

1 050 138 

632 591 

2011-01-01-
2011-12-31 

5 810 793 
134 200 
369 426 

6314419 

-2 584 161 
-1 981 236 

-697 469 
-296 282 
-309 402 

445 869 

8o 

-814 420 

-368 471 

-368 471 

-101275 

Äi-ets resultat 1 682729 -469 746 
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Balansräkning 

Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfr istiga fordringar 

Avgiftsfordringar (ej aWserat i är) 
Skattefordringar 
Öwiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

22 796401 
22 796401 

22 796 401 

o 
26 239 

15 444 
219938 
261 621 

1103 411 

1 365 032 

24 161 433 

23 105 803 
23 105 803 

23 105 803 

1 477 931 
o 

252 361 
469 841 

2 200 133 

2 200 133 

25305936 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
Bundet eget Icapital 
Föreningens fond för yttre underhåll 
Inbetalda insatser 

Fritt eget lopital 
Balanserad \anst eller förlust 
Årets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Skuld till Samfällighet / garage 
Skuld / öwiga lån 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Fordran / Skuld månadsavgifter 
Skatteskulder 
Öwiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

904 273 
1 044 000 
1948 273 

811473 
1 044 000 
1 855 473 

-1103 419 
1 682 729 

579 310 

-540 873 
-469 746 

-1 010 6i9 

2 527 583 844 854 

O 

2 171 934 
18507968 

20 679 902 

431 506 
2 283 309 

19 006 720 

21 721 535 

238 007 
1551 

o 
27639 

686 751 
953 948 

513 257 
o 

26 243 
104 268 

2 095 779 
2 739 547 

24 161 433 25 305 936 
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ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

2012-12-31 2011-12-31 
Ställda sälterheter 

Ställda säkerheter 
Fastighetsinteclmingar 34 063 300 34063300 

Summa 34 063 300 34 063 300 

Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

Redovisningsprinciper och bol«lutsliommentarer 

Belopp i kr om inget annat anges 

Värderingsprinciper m m 

ÅrsredoMsningen har upprättats enligt Årsredowsningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Anläggningstillgångar 

Föreningens materiella anläggningstillgångar består främst av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redow-
sas till anslcaffningsvärde minskat med avskrivningar, Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprung
lig nivå, ökar tillgångens redoMsade värde. Utgifter för reparation och underhåll redowsas som kostnader. 

Avslcrivning enligt plan sker med i % av anskaffningsvärdet för byggnaderna wlket innebär en avskri\mingstid om lOO är. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter indiwduell prövning beräknas bli betalt. 

Föreningens fond för yttre underhåll 

Reser\'ering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till wnstdisposition. Efter att beslut tagits på 
föreningens årsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för jitre underhåll. 
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Noter 

2012-01-01- 2011-01-01-
2012-12-31 2011-12-31 

Not 1 Samfallighetsavgift 

Samfällighetsavgift inkl vatten o värme 2 074169 1981236 

Samfällighetsavgift 2012 = 958.911-
Vatten och värme 2012 = 1.115.258.-

Summa Samfällighetsavgift 2 074169 1981236 

Not 2 Övriga kostnader 

Hyra kontor 0 10 000 
Garagehyra 41 8oo 47 850 
El / belysning 9 939 19 240 
Programvaror 5598 10 601 
Förbruluiingsmateriel (föregående år även förbrukningsinventarie) 169 37 096 
Medlemsakti\iteter 1 025 99 
Avgift till myndighet 6580 5170 
Kontorsmateriel 15 509 680 

Ö\Tiga kostnader 20 668 77 361 
Telefon ( föregående år även bredband ) 1213 17189 
Porto 482 

Hushållssopor 88 824 86 462 

Fastighetsförsälcring 100 926 84 033 
Kommunal fastighetsavgift 117180 117 180 

Boldöring Eds^dken (inldusive t\'istiga/ej betalda) 312 788 134 626 

BoMöring Scratchgruppen 51116 0 

Rewsorns an'ode 47 696 36 085 
Konsult /advokat 113 375 3250 
Bankkostnader 10 684 10 547 

Summa 945 572 697469 

Not 3 Styrelsearvoden & löner 

AiToden till styrelsen* 
Lön tidigare anställd ( 2012 = inld soc avg) 
Sociala avgifter 

Summa 

*Ar\'oden till styrelsen är fastställt till 90 000:-, varav 45 000:- avser 
andra halvåret 2011 enligt extra stämmobeslut maj 2012. 

Not 4 Räntekostnader och lilmande resultatposter 

135 000 
19 713 
42417 

197130 

55 508 
204 843 

35 931 

296 282 

Räntekostnader, län 

Summa 

778 006 

778 006 

814420 

814 420 
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Nots Byggnader och Mark 

2012-12-31 2011-12-31 

Byggnader 

-Avskrivet vid årets början 
-Årets avskrivning i % 

Mark 

Redovisat innehav vid årets slut 

30 940 203 

30 940 203 

-11419 400 
-309 402 

-11 728 802 
3585000 

22 796 401 

30 940 203 

30 940 203 

-11109 998 
-309 402 

-11419 400 
3 585 000 

23 105 803 

Not 6 Eget kapital 

Vid årets början 
Årets resultat 

Vid årets slut 

Fritt eget 

Icapital 

-1103419 
1 682 729 

579 310 

Not 7 Checki-äloiingsla-edit 

Bewljad kreditlimit 
Saldo per bolcslutsdagen 
Kvar att nyttja per bolcslutsdagen 

1000 000 
1103 410 

2 103 410 

1 000 000 
-431 506 
568 494 

Not 8 Fastighetslån 

Nordea 3978 81 47461 
Nordea 3978 81 65885 
Nordea 3978 81 65893 
Nordea 3978 85 85086 

4 039 968 
4350000 
6 500 000 
3 618 000 

18507968 

4 218 720 
4510000 
6500000 
3 778 000 

19 006 720 

Not 9 Leverantörsskulder 

T\istigt belopp är 206 066:-. Detta består dels av t\astiga fakturor från Eds\dkens Redovisningsbyrå, 156 369:-, dels av 
reldamerad reparation av vattenskada, 49 697:-. 
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Underskrifter 

Vallentuna 2013-09-19 

' ^ ^ / ^ / ^ / V d ^ ^ c / 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Til l föreningsstämman i Brf Kragstalund II 

Org.nr. 716417-4331 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Kragstalund n för år 2012. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 

jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. V id denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektivheten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträlcningen och balansräkningen för 
föreningen. 

Parameter 
Sida 1(2) 



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision om förslaget till disposhioner 

beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens föi-valtning for Brf Kragstalund II för år 2012. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens 

vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 

eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 

på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Anmärkning 

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varh möjligt att hålla årsstämma i 

enlighet med stadgarna d v s före maj månads utgång. 

Stockholm denW^ september 2013 

Marie Nordlander 

Auktoriserad revisor 

Parameter 
Sida 2(2) 



Dagordning: 

1 Stämmans öppnande 

2 Godkännande av dagordning 

3 Val av stämmoordförande 

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

5 Val av två justerare tillika rösträknare 

6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

9 Föredragning av revisorernas berättelse 

10 Fastställande av resultat- och balansräkning 

11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller förlust 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13 Fråga om arvoden 

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

15 Val av revisor och suppleant 

16 Val av valberedning 

17 Övriga anmälda ärenden 

a. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna (Bilaga 

b. Motion (Bilaga 2) 

18 Avslutande 

Ärsredowsning för Bostadsrättsföreningen Kragstalund II 2012 Org.nr 716417-4331 
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