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PROTOKOLL 
 

Föreningsstämma 2020 för BRF-Stormhatten 

 

Dag: 2020-06-17 

Tid: 18.00 – 18.45 

Plats: BRF Stormhattens innergård 

 

Paragrafer: 1 - 16 

 

§ 1 Öppnande 

Ordförande Joakim Larsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. 

 

 

§ 2 Fastställande av dagordning samt anmälan av övriga frågor under § 15 

Ordförande presenterade förslag till dagordningen, som godkändes av stämman. En övrig 

fråga anmäldes. 

 

 

§ 3 Fråga om kallelse skett i laga ordning 
Ordförande Joakim Larsson informerade om att kallelse har satts upp i god tid i trapphusen 

samt delats ut till medlemmarna i pappersform. 

Stämman fastslog att kallelsen skett i laga ordning. 

 

 

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

fullmakter hade redovisats. Röstlängden fastställdes av stämman. (Bilaga 1.) 

 

 

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

2. Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Berglund (§1-§5), Örjan Odén övertog 

sekreterarrollen från §6 och framåt då Bo Berglund inte skulle kunna slutföra upprättande 

av protokoll. 

3. Till att justera protokollet valdes Eva-Karin Lindström och Inger Olsén. 

 

 

§ 6 Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 
Ordförande Joakim Larsson presenterade föreningens förvaltningsberättelse samt resultat- och 

balansräkning (Bilaga 2) 

a. Stämman beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen. 

b. Stämman beslutade att godkänna resultaträkningen.  

c. Stämman beslutade att godkänna balansräkningen.  

d. Stämman beslutade att godkänna förslag till resultatdispositionen. 

 

 

§ 7 Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019 
Föreningens ordinarie revisorer har under året varit Per-Erik Björk och Maria Laurin, med 

Steen Viberg som supleant. Eftersom ingen av de ordinarie revisorerna kunde delta så läste 

upp mötesordförande upp revisionsberättelsen. (Bilaga 2) 



Sida 2 av 3 
 

 

Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.  

 

 

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

 

§ 9 Fastställande av budget för innevarnade verksamhetsår 
Ordförande Joakim Larsson presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 

2020. (Bilaga 2)  

Stämman beslutade att fastslå budgetförslaget. 

 

 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för innevarnade verksamhetsår 
Ordförande Joakim Larsson presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för 

verksamhetsåret 2020. (Bilaga 2)  

Stämman beslutade att fastslå verksamhetsplanen. 

 

 

§ 11 Fråga om arvoden för styrelse, revisorer och valberedning 
Stämman beslutade följande:  

Varje ledamot erhåller 600 kr per protokollfört smöte.  

Mötesordförande erhåller 250 kr per protokollfört möte. 

Sekreterare erhåller 250 kr per skrivet protokoll.  

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

Valberedningens ledamöter erhåller totalt 4 000 kr per valberedande årsmöte att fördelas 

enligt ledamöternas önskemål. 

 

 

§ 12 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Årsmötet beslutade att antal ledamöter och suppleanter i styrelsen skall vara: 

ordförande, 

sekreterare, 

tre ordinarie ledamöter samt 

en suppleant 

 

Förslaget godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§ 13 Val av styrelse, revisorer och valberedning 
Förslag till ny styrelse och övriga förtroendeposter: (Bilaga 2) 

 

1. Val av ordförande i styrelsen på ett år.   

Förslag: Joakim Larsson, ett år kvar på mandatet 

2. Val av sekreterare på två år.    

Förslag: Örjan Odén, nyval två år 

3. Val av ordinarie ledamot på ett år.  

Förslag: Lena Sundin, ett år kvar på mandatet 

4. Val av ordinarie ledamot på två år.  

Förslag: Bo Berglund, nyval på två år 
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5. Val av ordinarie ledamot på två år.  

Förslag: Joakim Nilsson, nyval på två år 

6. Val av suppleant på ett år. 

Förslag: Johan Loo Larsson, nyval på ett år 

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

Förslag: Per-Erik Björk och Susanne Hellström som ordinarie revisorer på ett år 

Annelie Norkvist som suppleant på ett år. 

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

Förslag: Lena Sundin, BoÖrjan Försth och Emil Hugoh som ordinarie valberedare på ett 

år varav Lena Sundin som sammankallande i valberedningen. 

  

 

Ovan redovisade förslag till val av förtroendeuppdrag antogs av stämman.  

 

 

§ 14 Beslut gällande inkomna motioner med styrelsens utlåtande . 
Inga motioner har inkommit. 

 

 

§ 15 Övriga frågor. 
En övrig fråga anmäldes under §2. 

 

1. Uppdrag lämnades styrelsen att återkomma med besked i förfrågan om att få glasa in 

balkong. 

 

Ordförande Joakim Larsson lät stämman komma med allmäna frågor till styrelsen. 

 

 

§ 16 Avslutning. 
Mötesordförande Joakim Larsson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

 

 

 

 

Joakim Larsson   Örjan Odén 

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

Eva-Karin Lindström   Inger Olsén 

Justerare    Justerare 

 
 


