
 
Föreningsstämmoprotokoll Brf Blåklinten 10 
 

Datum 2019-05-14 
Närvarande Lars Hagström, Patrik Johansson, Barbro Lennartsson, 

Manni Thofte, Johanna Kämpe, Rikard Talling, Anders 
Fagerlund, Carin Ståhlberg,  Börje Shameti Lewin, Shu Sheng 
(gm fullmakt), Linda Guler (gm fullmakt)  

 
§ Beskrivning Kommentar 
1 Stämmans öppnande 

 
Styrelsens ordförande Johanna Kämpe öppnade 
mötet 

 

2 Godkännande av dagordningen 
 
Dagordningen godkändes 

 

3 Val av ordförande för stämman och val av 
protokollförare 
 
Johanna Kämpe valdes till stämmoordförande 
och Börje Shameti Lewin till protokollförare 

 

4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Manni Thofte och Anders Fagerlund valdes till 
justeringsmän 

 

5 Fastställand av röstlängd 
 
9 närvarande totalt. Röstlängden fastställdes 
genom upprop samt konstaterande av fullmakt. 
Röstberättigade var lägenheterna  
1102 
1104 
1201 
1204 
1205 
1301 
1305 
1401 
1404 
1405 
1502 

 

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 
Stämman ansåg att stämman blivit utlyst i 
stadgeenlig ordning 

 



7 Framläggande av årsredovisning och 
revisionsberättelse  
 
Årsredovisningen och revisorns berättelse 
föredrogs av Johanna och Börje.  

 

8 Beslut angående 
a) Fastställelse av resultaträkning och 

balansräkning 
b) Dispositioner beträffande 

föreningens resultat enligt fastställd 
balansräkning 

 
Resultaträkning och balansräkning fastställdes. 
Dispositionen av föreningens resultat 
godkändes. 

 

9 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöterna 
 
Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsens ledamöter 

 

10 Fastställande av arvoden åt styrelse och 
revisor  
 
Beslutades att fastställa arvode åt 
styrelseledamöter och suppleanter till ett 
prisbasbelopp att utnyttjas så som styrelsen 
föredrar. Eventuella sociala avgifter ska täckas 
inom totalsumman. Arvodet gäller inte 
kalenderår, utan stämma till stämma. 
 
Revisor är extern och stämman beslutade att 
arvode till revisor accepteras enligt offert och 
eventuell löpande räkning. 

 

11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Manni Thofte, Barbro Lennartsson, Johanna 
Kämpe, Börje Shameti Lewin och Carin 
Ståhlberg valdes till ledamöter 
 
Tomas Nordberg,  Lars Hagström och Karl Leife 
valdes till suppleanter 

 

12 Revisorer och revisorssuppleanter 
 
Baker Tilly Mapena valdes även fortsatt till 
revisionsbolag. Ingen revisorssuppleant valdes, 
då bolaget sörjer för ersättare. Ansvarig revisor 
på firman har under året varit Staffan Zander. 

 

13 Val av valberedning 
 
Anders Fagerlund och Rikard Talling valdes till 
valberedning 

 



14 Styrelsens förslag om gemensam el 
 
Konceptet om gemensam el diskuterades. Det 
beslutades att ge styrelsen i uppdrag att 
fortsätta utreda frågan och att ge styrelsen 
mandat att införa ett system med gemensam el 
om styrelsen finner att det är en lämplig åtgärd. 
 
Vid upphandling av el skall både pris och 
miljövänlighet beaktas.. 

 

15 Övriga ärenden 
 
Inga övriga ärenden. 

 

16 Stämmans avslutande 
 
Stämman avslutades och tack utdelades från 
ordföranden till deltagandet och från 
deltagarna för styrelsens arbete under året. 

 

 
 
 
 
 
Stämmoordförande    Protokollförare 
 
 
 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Johanna Kämpe    Börje Shameti Lewin 
 
 
 
Justeringsman    Justeringsman 
 
 
 
 
______________________________________  ______________________________________ 
Manni Thofte     Anders Fagerlund 
  


