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 Protokoll Årsstämma 2018-12-19 

Närvarande 

Se bifogad röstlängdsförteckning. 
 

Rubrik och text / Beslut Ansvarig / Färdig datum 

• 1 Stämmans öppnande  
Stämman öppnades av styrelseordföranden Jenny Dahlrot som hälsade 

alla närvarande välkomna. 

• 2 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, 
ombud och biträden (röstlängd)  
Röstlängdsförteckning upprättades (se bilaga). 21 lägenheter 

representerade av 18 st och 3st fullmakter. 
 

• 3 Val av stämmoordförande  
Jenny Dahlrot valdes till ordförande under stämman.  

• 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Joacim Berglund valdes till protokollförare under stämman. 

• 5 Fastställande av dagordning  
Punkt 14 Val av ordförande stryks och styrelsen konstituerar sig under 

konstituerande möte. 

•  6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gustaf Pedersen 

och Sören Karlssson 

• 7 Frågan om kallelse till stämman behörigen skett 
Fastställdes att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 

• 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens berättelse för 2017/18 med resultat- och balansräkning, 

vilken tidigare översänts till medlemmarna lades utan synpunkter till 

handlingarna. 

• 9 Föredragning av revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen för 2017/2018 Brf Boklok Sjöglimten utförd av 

Anna Simula på Rådek, vilken tidigare översänts till medlemmarna, 

föredrogs av ordföranden och lades utan synpunkter till handlingarna. 

• 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Fastställdes resultat- och balansräkning i enlighet med revisorernas 

förslag. 

• 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattas i enlighet 

med revisorernas förslag, enhälligt. 
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• 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller 
täckande av förlust 
Beslöts att det redovisade överskottet skulle balanseras i ny räkning. 

• 13 Beslut om arvoden 
Tidigare arvode på 20.000 kr kvarstår för styrelsearbete och rätt att fritt 

fördela detta mellan styrelsemedlemmarna. 

• 14 Val av ordförande 
Punkt 14 Val av ordförande stryks och styrelsen konstituerar sig under 

konstituerande möte. 

• 15 Val av styrelseledarmöter och suppleanter 
Vid konstituerande möte får den nya styrelsen rätt av stämman att 

själva utse ordförande. Vid härefter företaget enhälligt val av styrelse 

för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes till 

ordinarie ledamöter samt suppleanter: Sonja Hedström (omval 2 år) 

Benita Avén Pettersson (sittande 1år), Ann-louise Gjuse (nyval 2år), 

Michael Ohlsson (nyval 1år) Malin Klangeryd (nyval 1år), Maria Lilja 

Dahlén (nyval 1år) och Birgit Vikström (nyval 1år)  

• 16 Val av revisor och suppleant 
Stämman beslöts att fortsätta anlita Anna Simula på Rådek som revisor 

för föreningen. Christer Johnsson valdes att fortsätta som 

revisorssuppleant.  

• 17 Val av valberedning 
Vid härefter företaget val av styrelse för tiden intill dess nästa ordinarie 

föreningsstämma hållits omvaldes enhälligt Lena Thörn, Annika 

Johnsson och Gustaf Pedersen att agera valberedning. 

• 18 Genomgång av budget  
Ingen budget presenteras. Den nya styrelsen får rätt att framställa den 

nya budgeten. Carina FF finns till förfogande för den nya styrelsen. 

• 19 Motion 

a. Laddningsstolpe elbilar 

Majoritetsbeslut finns för att den nya styrelsen undersöker kostnad och 

möjlighet att installera laddningsstolpe för elbilar på föreningens 

parkeringar. Frågan kommer sedan presenteras på nytt med specifika 

förslag vid en extra eller ordinariestämma. 

b. Mattställning  

Majoritetsbeslut finns för att den nya styrelsen undersöker möjlighet och 

placering för piskställning inom föreningens område. Frågan kommer 

sedan presenteras på nytt med specifika förslag vid en extra eller 

ordinariestämma. 
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• 20 Information från styrelsen 
Ordförande Jenny Dahlrot genomgång vad styrelsens arbete under det 

senaste räkenskapsåret. Den 9 januari sker en kontroll av avlopp och 

ledningar samt fall vid servicedörrar av Skadeteknik. Fullmakter för att 

använda huvudnyckel lämnas i god tid före om den boende inte kan 

vara på plats i hemmet. 

• 21 Stämmans avslutande 
Stämman avslutas.  

 

Vid protokollet:  Justerat av: 

 

_______________________    _______________________  

Joacim Berglund  Gustaf Pedersen 

  

Godkänt av:  Justerat av: 

 

_______________________              ________________________          

Jenny Dahlrot                                     Sören Karslsson 

 

 


