
 
Protokoll Årsstämma Brf Blåklinten 10, 26/5 2020, digitalt möte  

p g a pågående coronapandemi. 

 

Datum 2020-05-26 
 
 

Deltagare Börje Shameti Lewin, Carin Ståhlberg, Manni 
Thofte, Barbro Lennartsson, Lars Hagström, 
Karl Leife, Emmelie Simic, Tomas Nordberg, 
Maud Palmgren, Anders Fredriksson, Neri 
Fredriksson, Anders Fagerlund, Patrik 
Johansson, Linda Guler, Anthippi Gavardina, 
Per Jernsund, Anna Ramm-Ericson  och Shu 
Sheng. 
 

  
 

§ Beskrivning 
 

1 Stämmans öppnande 
 
Tf ordförande i styrelsen, Börje Shameti Lewin, öppnade 
stämman. 

2  Godkännande av dagordningen 8se nedan) 
 
Dagordningen godkändes av samtliga som var 
närvarande. 

3  Val av stämmoordförande och protokollförare 
 
Börje Shameti Lewin valdes till stämmans ordförande. 
Carin Ståhlberg valdes till protokollförare. 



4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Anders Fagerlund och Anders Fredriksson utsågs till 
rösträknare/justeringsmän. 

5 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Ja, deltagande medlemmar se ovan. 
 

6  Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 
Ja. 
 

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
 
Börje Shameti Lewin tog upp några av årets viktigaste 
händelser inom föreningen så som fönsterrenoveringen 
och lägenhetsförsäljning samt svarade på frågor om 
kassaflödet, underhållsplaner m m.  
 

8  Beslut om fastställande av resultaträkning och 
balansräkning samt dispositioner beträffande 
föreningens resultat enl fastställd balansräkning. 
 
Ja, fastställd och godkänd. 

9 Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 
 
Ja. Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. 
 

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor. 
 
Ja. Tidigare beslut har tagits om att dela på ett basbelopp 
(44.000 kr) men ej utnyttjats. Nuvarande arvoden: 
middag x 2/år. 
 



11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
 
Enligt förslag från valberedningen valde stämman 
följande styrelse för kommande året: 
Ledamöter: Börje Shameti Lewin, Carin Ståhlberg, Barbro 
Lennartsson, Maud Hemlin och Lars Hagström 
Suppleanter: Karl Leife, Tomas Nordberg och Maud 
Palmgren. 
 

12 Val av revisor och revisorssuppleant 
 
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 Patrik Johansson valdes till 
valberedning. 
 

14 Information om kommande händelser i föreningen 
 
Börje Shameti Lewin redogjorde för gemensam el, 
fönsterrenovering etapp två/av tre mot gatan m m. 
 

15  Övriga ärenden 
 
Anthippi Gavardinas berättade om sitt förslag gällande 
blomlådor på fasaden mot gatan. Intresse finns från några 
av de vid stämman närvarande medlemmarna. Beslut 
fattas framöver av styrelsen. 
Anders Fredriksson tog upp frågan om fortsatt 
subventionering av hyran (inkomstbortfall pga 
coronapandemin) till frisör- och skönhetssalongen.  



 


