
 

 

Protokoll fört vid ordinarie  

föreningsstämma med Brf Vetekärnan 

2017-05-23 

 
  

§ 1 
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bengt Malmqvist som hälsade de 
närvarande välkomna. 
 

Stämmans 
öppnande 

§ 2 
Godkännande av utgiven dagordning med tillägg av § 18 för ”Övriga frågor”. 
 

Dagordning 

§ 3 
Till ordförande av stämman valdes Bengt Malmqvist. 
 

Ordförande 

§ 4 
Till protokollförare av stämman valdes Lars Strandh. 
 

Protokollförare 
 
 

§ 5 
Att jämte ordförande justera stämmoprotokoll samt vara rösträknare valdes Christer 
Andersson och Lars Carlsson .  
 

Justeringsmän / 
rösträknare 

§ 6 
Medlemmarna hade kallats till föreningsstämman genom kallelse 2017-05-09. 
Dessutom hade varje medlem erhållit styrelsens och revisorernas berättelser. 
Stämman förklarades i behörig ordning utlyst. 
 

Kallelse till 
stämman 

§ 7 
Uppgjordes förteckning över följande närvarande medlemmar samt fastställdes 
röstlängden:1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 18, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 
41, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60 och 62. 
 

Närvaro och 
fastställande av 
röstlängd 

§ 8 
Föredrogs styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för tiden 
2016-01-01 -- 2016-12-31 och beslöts att berättelsen skulle med godkännande 
läggas till handlingarna. 
 

Årsredovisning 

§ 9 
Föredrogs revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och 
räkenskaperna för tiden 2016-01-01 -- 2016-12-31 och lades berättelsen utan 
erinran till handlingarna.  
 

Revisorernas 
berättelse 

§ 10 
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman enhälligt att fastställa resultat- 
och balansräkningen per 2016-12-31.  
 

Fastställande av 
resultat- och 
balansräkning 
 

§ 11 
Beträffande årets resultat på 539 658 kr beslöt stämma, enligt styrelsens förslag och 
med revisorernas tillstyrkan, att 177 921 kr avsätts till underhållsfond. Balanserat 
resultat uppgår därefter till 7 164 089 kr. 
 

Resultat 

§ 12 
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2016-01-01 --  
2016-12-31. 
 

Ansvarsfrihet 

 



§ 13 
Beslutades att följande arvoden skall utgå för perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31. 
Till styrelsen ett fast arvode motsvarande 1/3 % av basbeloppet/ bostadsrätt (63 st) 
Till styrelseledamot och suppleant 1 % av basbeloppet/besökt sammanträde. 
Till föreningens revisor 2 % av basbeloppet. 
Till valberedningen 1 % av basbeloppet per ledamot. 
 

Arvoden 

§ 14 
Företogs val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant, varvid erinras om att 
mandattiden vid denna stämma ginge ut för 3 ordinarie styrelseledamöter och 1 
styrelsesuppleanter. 
 
Till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år Bengt Malmqvist, Rolf Bergqvist 
och Lars Strandh (samtliga omval). 
 
Till styrelsesuppleanter för en tid av 2 år utsågs Susanne Öhman (nyval). 

 

Val av 
styrelseledamot, 

suppleant 

§ 15 
Företogs val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 
Till föreningens revisor utsågs Mikael Mogensen. 
Till revisorsuppleant utsågs Bengt Pettersson. 
 
Frågan om Grant Thornton Sweden AB ska få fortsatt förtroende som granskare av 
föreningens räkenskaper besvarade av stämman med ”ja”. 

 

Val av revisor 

§ 16 
Erland Wallroth har 2017-05-06 inkommit med en motion rubricerad som 
”Motion till årsmöte 2017 Brf Vetekärnan ang yttre målning”. Stämman avslår 
motionen. 

 

Av styrelsen 
hänskjutna 

frågor 

§ 17 
Beslutades den i samband med kallelsen distribuerade förteckning på 
stadgeändringar, där benämnd ”Bilaga 1”. Ordförande poängterar att två på 
varandra stämmor krävs för slutgiltigt fastslående. 

 

Ändringar av 
stadgar 

§ 18 
En rad spörsmål framförs av stämman, dock utan att dessa resulterar i några 
beslut, men styrelsen noterar de inkomna synpunkterna och åsikterna. 
 

Övriga frågor 

§ 19 
Stämman utsåg följande personer att ingå i valberedningen inför nästa ordinarie 
stämma: Conny Fransson, Jan Landin och Stefan Holgersson. Conny fungerar 
sammankallande. 
 
Företogs val av representanter för Björksats styrelse: Fredrik Eklöf.  

Övriga val 

§ 20 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 

Avslutning 

  
 Vid protokollet 
 
 
 
 Lars Strandh Bengt Malmqvist 
 
 
 
 Justeras 



 
 
 
 Christer Andersson Lars Carlsson   


