
 

 

Brf Mörsaren 7 & 8, Rindögatan 12 och 14  

Protokoll från ordinarie årsstämma 2016-05-24 kl 19.05 – 20.20 

Olaus Petri skolans matsal 

 

1.  Årsstämman öppnades 

Styrelsens ordförande Johan Bergström förklarade stämman öppnad kl 19.05. 

2.  Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3.  Val av ordförande vid stämman 

Förslag: Johan Bergström. 

Beslut: Johan Bergström valdes till ordförande. 

4.  Anmälan om stämmoordförandes val av protokollförare 

Marie Olsson utsågs att skriva protokollet. 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare 

Förslag: David Lindmark och Folke K Larsson. 

Valdes: David Lindmark och Folke K Larsson.  

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

Stämman fann att den blivit kallad i stadgeenlig ordning. 

7. Upprättande och godkännande av röstlängd 

Medlemsförteckningen över boende användes och godkändes som röstlängd. Marie Olsson prickade 

av medlemmar samt fullmakter, 22 närvarande (=22 röster, inkluderat 2 fullmakter samt Robert 

Lisborg som anslöt under punkt 8).  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Ordföranden redogjorde för årsredovisningen och föreningens ekonomi. Föreningen har, för att 

aktivera fasadrenoveringen, i balansräkningen övergått från redovisningsregelverket K2 till K3. 

Fasadrenoveringen kostade 9,2 miljoner totalt. Kostnader för reparationer har ökat under året pga 

vattenskador. Räntorna på lånen hos SBAB har omförhandlats kontinuerligt. Styrelsen har valt att 

inte göra någon avsättning till yttre fond då det pågått en omfattande fasadrenovering. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten var under året positivt. Årets resultat uppgick till – 581 389 kr. 

Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning. 

9. Föredragning av revisorns berättelse 

Ordföranden redogjorde för revisorns berättelse.  

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  

Stämman fastställde balansräkning och resultaträkning. 

11. Beslut om resultatdisposition  

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition och att resultatet skulle föras över i ny 

räkning.  



 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 

 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

Valberedningen föreslog ett arvode på 5 000 kr till varje ledamot, ingenting till suppleant. Stämman 

röstade ja till detta. Stämman fastslog vidare att revisorernas arvode ska utgå enligt löpande räkning. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

David Lindmark från valberedningen meddelade att det varit svårt att få fram nya ledamöter. 

Suppleanten Rickard Gunnvald var fortsatt tillgänglig för nyval. Efter diskussion ställdes två förslag 

mot varandra:  

a) att stämman väljer David Lindmark, Sofia Holmberg och Bengt Johansen till ledamöter samt 

Folke K Larsson och Rickard Gunnvald som suppleanter då de fyra förstnämnda anmälde sig 

under mötet. Dessutom lovade nuvarande ordförande Johan Bergström att sitta med i 

styrelsen under en övergångsperiod fram till början av hösten då en extrastämma hålls för 

att få in fler ledamöter.  

b) att stämman beslutar om att ha en extrastämma väldigt snart, dvs. före sommaren, enbart 

med syftet att få fler ledamöter och att nuvarande styrelse sitter kvar fram till dess.  

Stämman beslöt efter röstning med 19 röster för förslag a, 1 för förslag b och 2 nerlagda röster för 

alternativ a. Valberedningen får påbörja sitt arbete omedelbart men samtliga närvarande får också i 

uppdrag att försöka värva nya ledamöter.  

15. Val av valberedning 

Förslag: Karin Lindgren, Victor Ödmark och Marie Olsson.  

Valdes: Karin Lindgren, Victor Ödmark och Marie Olsson. 

16. Val av revisor/er och revisorssuppleanter 

Valdes Joakim Häll som föreningens revisor och Jörgen Götehed som suppleant, från BoRevision. 

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 32 § i 

föreningens stadgar enligt nedan. 

Förslag har lämnats om att installera elektriska dörröppnare på portarna mot gården. En enig 

stämma röstade nej och motionen avslås.  

Förslag har lämnats om att anlägga sopsortering i ett skjul på baksidan. En enig stämma röstade nej 

och motionen avslås.  

Förslag har lämnats om att skapa en trädgårdsgrupp. Gunilla Themptander anmäler sig till gruppen 

men vill inte vara ansvarig. Valberedningen får i uppdrag att höra sig för om några fler vill ansluta och 

styrelsen utser i så fall en ansvarig.  

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut) 

Folke K Larsson önskar att styrelsen kan åtgärda de fula och rostiga entrédörrarna. Styrelsen 

meddelar att försök har gjorts som stupat på ekonomin. Eventuellt kan dörrarna fräschas upp 

och/eller att nästa styrelse tar in nya offerter.  



 

 

Karin Lindgren vill ha bekräftat att grillning på balkonger och piskbalkonger, liksom rökning på de 

sistnämnda är förbjudet. Detta bekräftades av styrelsen, som kommer att sätta upp regler och 

bokningstavlor till piskbalkongerna.  

19. Stämmans avslutande 

Ordförande förklarade stämman avslutad.  

 

 

Stockholm den 24 maj 2016 

 

 

Johan Bergström    Marie Olsson 

Stämmoordförande    Protokollförare 

 

 

David Lindmark    Folke K Larsson 

Justerare     Justerare  


