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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i  
Brf Stänkskärmen 41 Örby  
 
Tid Torsdagen den 12 maj 2016, kl 19.00 
 
Plats Föreningslokalen Turingevägen 45, 1 tr ned 

 

1. Stämmans öppnande 
 
Stämman öppnades av ordförande Marie Ahlman som hälsade samtliga 
välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av stämmoordförande 
 
Till ordförande vid stämman valdes Marie Ahlman. 

 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 
Till protokollförare valdes Gunborg Öhberg. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Till justeringsmän och rösträknare valdes Hanna Lagerberg Eriksson och  
Jose Inzunza.   
 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 
Stämman godkände att stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 

7. Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
21 röstberättigade medlemmar prickades av på listan över föreningens 
medlemmar. Dessutom var två representanter från FFAB, Maria Zetterberg och 
Stefan Norrgård närvarande samt Gustaf Claesson, MAZARS Revisionsbyrå AB. 

 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 
Stefan Norrgård föredrog årsredovisningen. 
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9. Föredragning av revisorernas berättelse 
 
Gustaf Claesson, MAZARS Revisionsbyrå AB föredrog revisionsberättelsen 
eftersom ordinarie revisor Jonas Helleklint var förhindrad att delta. Föreningens 
internrevisor Lisbeth Karlbom var också förhindrad att delta. 
 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 
 

11. Beslut om resultatdisposition 
 
Stämman biföll förslaget i årsredovisningen. 
 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för 
nästkommande verksamhetsår 
 
Stämman beslöt att arvodena för styrelseledamöterna behålls oförändrade, dvs 
95.000 kronor för verksamhetsåret 2016. Arvodet fördelas internt inom styrelsen. 
Suppleantarvodena behålls oförändrade som uppgår till 500 kronor per möte de 
blivit kallade till och varit närvarande. Internrevisorsarvodet oförändrat vilket 
uppgår till 2.000 kronor per år. 
 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Styrelse 
Marie Ahlman (omval) 
Thomas Andersson (nyval) 
Mikael Kolm (nyval) 
Claes-Göran Wendelholm (omval) 
Gunborg Öhberg (omval) 
 
Suppleanter 
Lena Sundin (omval) 
Katarina Gunnarsson (nyval) 
 
Stämman beslöt att styrelsen tillsätts enligt ovan. 
 

15. Val av revisorer och suppleanter 
 
Till revisor valdes Jonas Helleklint, MAZARS Revisionsbyrå AB (omval) som 
ordinarie och Johanna Strandrot, MAZARS Revisionsbyrå AB (omval) som 
suppleant. Till internrevisor valdes Lisbeth Karlbom (omval) som ordinarie och 
Anette Gustavsson (omval) som suppleant. 
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16. Tillsättande av valberedning 
 
Till valberedning valdes Hanna Lagerberg Eriksson (nyval) och Jose Inzunza. 
(nyval). 
 

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som 
medlem anmält enligt 32§ 
  
Inget ärende för beslut hade upptagits i kallelsen av styrelsen och ingen motion 
hade inkommit.  
 

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men 
inte beslut) 
 
Information från styrelsen: 
 
- Styrelsen informerade om den nya hemsidan som publicerats och håller på att 
uppdateras med information till medlemmarna. WWW.stankskarmen.se.  
 

Frågor/kommentarer från medlemmarna: 
 
-Likvida medel per 2015-12-31 diskuterades. Frågor kom från medlemmar om det   
inte är lämpligt att en del av lånen amorteras? 
 
- Sortering av matavfall. Förslag att göra en enkät till medlemmarna med fråga 
om det finns intresse. 
 
- Svart katt har åter uppmärksammats som smyger in i portarna och även 
påträffats i källaren. 
 
 

19. Stämmans avslutande  
 
Ordförande avslutade stämman genom att tacka föreningens medlemmar för 
deras närvaro liksom representanterna från FFAB och revisorn. 
  
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Gunborg Öhberg    Marie Ahlman  
 
Justerats   Justeras 
 
 
 
Hanna Lagerberg Eriksson  Jose Inzunza  

 
 
     


