
PROTOKOLL 
 

Årsmöte 2019 för Brf. - Stormhatten 

 

Dag: 2017-04-17 

Tid: 19.00 – 21.00 

Plats: Stormlyktan 

 

Paragrafer: 1 - 16 

 

§ 1 Öppnande av årsmötet. 
Ordförande Joakim Larsson hälsade alla medlemmar välkomna och öppnade årsmötet 

 

 

§ 2 Fråga om kallelse skett i laga ordning. 
Ordförande Joakim Larsson ställde frågan om kallelse skett i laga ordning 

Årsmötet ansåg att kallelse skett i laga ordning. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor under § 14 

Ordförande presenterade förslag till dagordning, som godkändes av årsmötet  

Inga övriga frågor anmäldes. 

 

 

§ 4 Godkännande av närvarolista samt fullmakter som röstlängd. 
Ordförande Joakim Larsson upprättade en förteckning över närvarande medlemmar. 

Inga fullmakter har inkommit. 

Röstlängden fastställdes av årsmötet. (Bilaga 1.) 

 

 

§ 5 Val av presidium för årsmötet 
1. Till ordförande för årsmötet valdes Joakim Larsson. 

2. Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Berglund. 

3. Till att justera protokollet tillika rösträknare valdes Örjan Odén och Lena Sundin. 

 

 

§ 6 Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Adjungerad till mötet var Leif Rhodin Deloitte som presenterade föreningens 

förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2018 (Bilaga 2) 

 

 

§ 7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2018. 
Föreningens revisorer har under året varit Per-Erik Björk och Maria Laurin, suppleant har 

varit Steen Viberg. Eftersom ingen av revisorerna kunde delta så läste mötesordförande upp 

revisionsberättelsen. (Bilaga 3; sid. 13) 

 

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.  

 

 



§ 8 Fastställande av förvaltnings- och ekonomisk berättelse. 
a. Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen. 

b. Årsmötet beslutade att godkänna resultaträkningen.  

c. Årsmötet beslutade att godkänna balansräkningen.  

d. Årsmötet beslutade att godkänna förslag till resultatdispositionen. 

 

Förvaltning och den ekonomiska berättelsen lades därefter till handlingarna 

 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

 

 

§ 10 Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter/suppleanter  

i styrelsen. 
Årsmötet beslutade att antal ledamöter och suppleanter i styrelsen skall vara oförändrade: 

(Bilaga 4; Sid 15) 

Ordförande, 

Sekreterare, 

Tre ordinarie ledamöter samt 

en suppleant 

Förslaget godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 11 Valberedningens förslag till arvoden för styrelse, revisorer och 

valberedning. 
Årsmötet beslutade att nuvarande styrelsearvoden bibehålls:  

Varje ledamot erhåller 600 kr per protokollfört möte.  

Sekreterare erhåller 250 kr per protokollfört möte.  

Revisorer erhåller totalt 4 000 kr per revision att fördelas enligt eget önskemål. 

En medlem föreslog att valberedarna istället för 4000 kr/år istället får fördela totalt 2000 kr. 

Årsmötet beslutade att valberedningens ledamöter bibehåller 4 000 kr/år att fördela mellan 

ledamöterna. (Bilaga 5; Sid 15) 

 

 

§ 12 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
Inför årsmötet har valberedare BoÖrjan Försth arbetat med att föreslå styrelsens 

sammansättning. Eftersom BoÖrjan Försth inte kunde delta så presenterade mötesordförande 

Joakim Larsson valberedningens förslag. 

Förslag till ny styrelse och övriga förtroendeposter: (Bilaga 6 Sid 14) 

 

1. Val av ordförande i styrelsen på två år.   

Förslag: Joakim Larsson, omval på två år 

2. Val av ordinarie ledamot på två år.  

Förslag: Lena Sundin, nyval på två år 

3. Val av suppleant på ett år. 

Förslag: Jonas Lindgren, nyval på ett år 



4. Val av två ordinarie revisorer samt revisorsuppleant på ett år.  

Förslag från valberedningen: Maria Laurin  och Steen Viberg som ordinarie och Bo 

Örjan Försth som suppleant. 

Styrelsens förslag; Eftersom Per – Erik Björk har meddelat att han blir kvar ett år till 

så är styrelsens förslag följande; 

Som ordinarie revisorer Per–Erik Björk och Maria Laurin och som suppleant Steen 

Viberg 

Årsmötet beslutade att ge bifall till styrelsens förslag. 
  

5. Val av tre valberedare på ett år varav en sammankallande.  

Valberedningens förslag: BoÖrjan Försth. 

Styrelsens förslag Lena Sundin som sammankallande i valberedningen samt BoÖrjan 

Försth som ytterligare ledamot 

Inga ytterligare förslag på ledamöter kunde presenteras på mötet.  

Årsmötet beslutade att ge bifall till styrelsens förslag. 

 

§ 13 Behandling och beslut av inkomna motioner med styrelsens utlåtande . 

Åtta motioner har inkommit. Samtliga från Steen Viberg. 

Motionerna har behandlats av styrelsen där man motiverat bifall eller avslag, för beslut av 

årsmötet. 

 

1. Motion nr 1; Belysningen i källaren i D-huset (Bilaga 7; Sid 16) 

Styrelsen föreslår att bifalla motionen. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag, med tillägget att belysningen ska ses över 

i alla föreningens förrådsutrymmen. 

 

2. Motion nr 2; Tidigareläggning av tidpunkten för föreningens årsstämma.  

(Bilaga 8; Sid 17) 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att motionen avslås 

 

3. Motion nr 3; Uppdatering av Stormhattens hemsida. (Bilaga 9; Sid 18) 

Motionen innehåller tre yrkande uttryckta i tre att-satser vilka framgår av bilagan. 

Även styrelsens förslag till beslut framgår av bilagan. 

  

Styrelsen föreslår att 1:a att-satsen bifalles. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag. 

 

Styrelsen föreslår att 2:a att-satsen avslås 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 2:a att-satsen i motionen avslås 

 

Styrelsen föreslår att 3:e att-satsen avslås 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 3:e att-satsen i motionen avslås 

 

4. Motion nr 4; Byggande av Attefallshus för bostadsinnehavarnas gäster. 

(Bilaga 10; Sid 19) 

Motionen innehåller 6 yrkanden uttryckta i 6 att-satser vilka framgår av bilagan. 

Även styrelsens förslag till beslut framgår av bilagan. 

Styrelsen föreslår att 1:a-5:e att-satsen avslås 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 1:a-5:e att-satsen i motionen avslås 



Styrelsen föreslår att 6:e att-satsen anses vara besvarad då det ingår i den pågående 

översynen av innergården/utemiljön 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 6:e att-satsen i motionen är besvarad 

 

5. Motion nr 5; Anläggande av asfalterad gångväg på gräsmattan framför C-huset från 

sophuset till gårdsplanen framför D-huset.(Bilaga 11; Sid 20) 

Styrelsen föreslår att motionen avslås, men med tillägget att denna ”gångväg” finns med 

som en del i det pågående arbetet med innergården/utemiljön 

Årsmötet antog styrelsens förslag och tillägg och beslutade att motionen avslås 

 

6. Motion nr 6; Problem med framkomlighet till portarna på D-huset. 

(Bilaga 12; Sid 21) 

Motionen innehåller 3 yrkanden uttryckta i 3 att-satser vilka framgår av bilagan. 

Även styrelsens förslag till beslut framgår av bilagan. 

 

Styrelsen anser att 1:a och 2:a att-satsen är besvarad då styrelsen genomför en översyn av 

all skyltning inom området 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 1:a och 2:a att-satsen i motionen är 

besvarad. 

 

Styrelsen föreslår att 3:e att-satsen avslås 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att 3:e att-satsen i motionen avslås 

 

7. Motion nr 7; Parkeringstillstånd för Stormhattens gästparkeringar.  

(Bilaga 13; Sid 22) 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Årsmötet antog styrelsens förslag och beslutade att motionen avslås 

 

8. Upprop/Motion nr 8; Upprop till Stormhattens styrelse och årsmöte.  

(Bilaga 14; Sid 23) 

7 medlemmar har undertecknat att de önskar få bort häggen framför D-huset av orsaker 

som framgår av uppropet och uppmanar styrelsen och årsmötet att besluta om att häggen 

utan dröjsmål, tas bort före sommaren. 

 

Styrelsen föreslår att bifalla motionen. 

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag 

 

 

§ 14 Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 

 

§ 15 Styrelsen informerar. 
Mötesordförande Joakim Larsson presenterade en PP över utförda arbeten som styrelsen 

genomfört under året. 

Årsmötet gav styrelsen kredit för det fina styrelsearbetet under året. 

 

 

 

 



§ 16 Avslutning. 
Mötesordförande Joakim Larsson tackade för förtroendet att leda årsmötet och tackade 

medlemmarna för visat intresse. 

 

 

 

 

 

 

 

Joakim Larsson    Bo Berglund 

Mötesordförande    Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

 

Örjan Odén     Lena Sundin 

Justerare     Justerare 
 


