
PROTOKOLL  ÅRSTÄMMA HSB BRF GRÄNGEN               

Protokoll fört vid BRF Grängens årsstämma  2017-04-10
Lokal: Grängerian

Årsstämmans öppnande §1 Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och
förklarade mötet öppnat klockan 19:05

Val av 
stämmoordförande

§2 Lars Larsson valdes till stämmans ordförande

Anmälan av stämmo-
ordförandens val av 
protokollförare

§3 Eva Hammarstedt valdes till stämmans 
protokollförare

Godkännande av 
röstlängd

§4 60 stycken medlemmar närvarade varav 51 stycken röstberättigade. 
Inga fullmakter

Godkännande av 
dagordning

§5 Dagordningen godkändes med följande tillägg:
nio stycken medlemmar som ej är röstberättigade, får närvara
vid årsstämman enligt vår stadgeändring. Se §23

Val av två personer att 
jämte ordföranden 
justera protokollet

§6 Margareta Seiden och Anki Olsen valdes till justerare

Val av minst två 
rösträknare

§7 Till rösträknare valdes Margareta Seiden och Anki Olsen

Fråga om kallelse skett i 
behörig ordning

§8 Godkändes av föreningsstämman

Genomgång av styrelsens
årsredovisning

§9 Diskussion kring avfallshantering; kostnader och matavfall.
Under balansräkning bör 36.232 kr flyttas över från balanserat resultat 
till yttre underhållsfond. Styrelsen får i uppdrag att kontakta 
ekonomiansvarig på HSB.

Genomgång av
revisorernas berättelse

§10 Revisorer föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade årsmötet
att fastställa balans- och resultaträkningen efter de justeringar som 
ordföranden påpekat (Se § 9) samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om fastställande
av resultaträkning och 
balansräkning

§11 Resultaträkning och balansräkning godkändes av föreningsstämman

Beslut i anledning av 
bostadsrättsföreningens 
vinst eller förlust enligt 
den fastställda balans-
räkningen

§12 Resultatdisposition godkändes av föreningsstämman

Beslut om ansvarsfrihet 
för styrelsens ledamöter

§13 Föreningsstämman gav styrelsens ledamöter ansvarsfrihet



Beslut om arvoden och 
principer för andra 
ekonomiska ersättningar 
för styrelsens ledamöter, 
revisorer, valberedning 
och de andra förtroende-
valda som valts av 
föreningsstämman

§14 Framlagda förslag för arvoden godkändes av föreningsstämman med tillägg att 
namn på arvoderade skall finnas.

2017-2018
Funktion % av Pbb Summa

Styrelsen 350 156 800 kr

Revisor 14 6 272 kr

Gästrum 10 4 480 kr

Lilla 60:an 7 3 136 kr

Grängerian 7 3 136 kr

Hobbyrum 7 3 136 kr

Valberedning 20 8 960 kr

Gästrum     : Jonatan Fowler
Lilla 60        : Birgitte Furst
Grängerian: Renée Rönnestig
Hobbyrum : Christian Pastoor

I övrigt beslöts att styrelsen medges utbetala arvode  till  de eller den
som utför tjänst åt föreningen på uppdrag av styrelsen med 0,5% av
PPB/h, vilket skulle motsvara 224 kr per timme.

Beslut om antalet 
styrelseledamöter

§15 Föreningsstämman godkänner valberedningens förslag på antalet 
styrelseledamöter, 9 ledamöter samt en HSB-representant. 

Val av styrelsens 
ordförande och 
styrelseledamöter

§16 Föreningsstämman väljer Fredrik Persson som ordförande och 
godkänner valberedningens förslag på övriga ledamöter.

 Eva, Hammarstedt, omval, 2år
 Johan Strokirk, fyllnadsval, 1 år
 Margit Deurell, nyval, 2 år
 Cecilia Wallin, nyval, 2 år
 Maria Lundberg, nyval, 2 år
 Annika Lindqvist, nyval, 2 år
 Simon Davidsson, 1 år kvar
 Elisabet Broberg, 1 år kvar

Presentation av HSB-
ledamot

§17 Elsie Nilsson 

Beslut om antal revisorer 
och suppleant

§18 En revisor och en suppleant valdes av föreningsstämman

Val av revisor och 
suppleant

§19 Föreningsstämman valde Michael Sheibe som föreningens revisor och
Ia Magnusson som suppleant, nyval 1 år

Beslut om antal 
ledamöter i 
valberedningen

§20 Föreningsstämman valde tre ledamöter att ingå i valberedningen



Val av valberedning, en 
ledamot utses till dess 
ordförande

§21 Stina Friberg, Lena Nordqvist och Maria Collin valdes till ledamöter i 
valberedningen. Stina Friberg, dess ordförande

Val av ombud och 
ersättare till distrikts-
stämmor samt övriga 
representanter i HSB

§22 Föreningsstämman valde att styrelsen får mandat att utse ombud 

Av styrelsen till 
föreningsstämman 
hänskjutna frågor och av 
medlemmar anmälda 
ärenden

§23  Föreningens byte av stadgar; ändringar gicks igenom och det 
första beslutet godtogs enhälligt.

 Proposition från styrelsen gällande omvandling av föreningens 
egna bostadsrätter godtogs av föreningsstämman

 Motion 1 gällande fönsterbyte diskuterades. Styrelsen hade 
givit bifall till motionen men föreningsstämman beslutade att 
styrelsen inhämtar medlemmarnas synpunkter innan 
fönsterbyte planeras och genomförs.

 Motion 2 gällande golfsimulator. Styrelsen yrkar avslag på 
motionen. Föreningsstämman ger bifall till avslaget

Föreningsstämmans 
avslutande

§24 Föreningsstämman avslutades klockan 20.40

 
Vid protokollet Justeras

Eva Hammarstedt Margareta Seiden

Anki Olsen

                  Vidi:

                                         Lars Larsson 


