
 

Protokoll Årsstämma Brf Blåklinten 10, 25/5 2021, digitalt möte  

p g a pågående coronapandemi. 

 

Datum 2021-05-25 
 
 

Deltagare Börje Shameti Lewin, Carin Ståhlberg, Barbro 
Lennartsson, Tomas Nordberg, Lars Hagström, 
Anders och Neri Fredriksson, Maud Hemlin, 
Anders Fagerlund, Per och Sabina Jernsund, 

Erik och Michaela Lidén, William Sääf, 
John och Ellen Reinbrand, Karl Leife, Anna 

Ramm-Ericson. 
 

  
 

§ Beskrivning 
 

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

2  Godkännande av dagordningen (se 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 
Lars Hagström 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. 
 
Maud Hemlin tog upp några av årets viktigaste händelser 
inom föreningen: Medlemsavgifterna är oförändrade (vi 
har god ekonomi i föreningen så ingen anledning att 
höja), att vi fått in något mindre i hyresintäkter från 
Skönhetssalongen p g a att vi stöttat dem ekonomiskt 
under pandemin och det gemensamma elprojektet 
(Anders Fagerlund och Börje Shameti Lewin har jobbat 
fram detta) som kommer att minska våra elkostnader. 
Vidare stamspolningen, brandsäkerhetsinsats (släckare 
och varnare installerade), ytskiktsarbeten i källaren, nya 
tvättmaskiner, uppfräschning av gymmets maskiner.  
Värme/vatten/avloppsavgifterna ser höga ut men det 
beror på att de 2019 var osedvanligt låga.  
Driftkostnader 2020 är något högre p g a en renovering av 
hissen. 
Lånen ligger oförändrade. 
 

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 
(45.000 kr) men ej utnyttjats. Nuvarande arvoden: 
Middag x 2/år (vilket inte heller har utnyttjats p g a 
pandemin). 
 

11 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Enligt förslag från valberedningen (Anders Fagerlund) 
valde stämman följande styrelse för kommande året: 
Ledamöter: Börje Shameti Lewin, Carin Ståhlberg, Barbro 
Lennartsson, Maud Hemlin och Karl Leife. 
Suppleanter: Lars Hagström, Per Jernsund och John 
Reinbrand.  

12 Val av revisor och revisorssuppleant 
 
Baker Tilly Mapena valdes till revisionsbolag. Ingen 
revisorssuppleant valdes, då bolaget sörjer för ersättare. 
 

13 Val av valberedning 
Anders Fagerlund och Anders Fredriksson valdes till 
valberedning. 
 

14 Information om kommande händelser i föreningen 
 
Börje Shameti Lewin informerade om kommande 
ventilationsarbeten i skönhetssalongen. Avloppen i 
tvättstugan ska spolas. Fönstermålning i gatuplanet mot 
gatan pågår och ska framöver (höst) fortsätta med en 
våning i taget. OVK-mätning sker i veckan och i höst 
fortsätter vi arbetet med att iordningställa ett av 
källarens rum till ett allrum för möten etc. 
 

15  Övriga ärenden 
Anders Fredriksson efterfrågade målning av 
fönsterblecken i samband med fönstermålningen. 
 



16 Stämmans avslutande 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

__________________                                     ___________________

   

        

Namnförtydligande            Namnförtydligande 

 

 

 

Justeringsman                       Justeringsman 

 

 

___________________                                ____________________ 

 

Namnförtydligande        Namnförtydligande 

 

 

 

 



Dagordning  

1. Stämmans öppnande  

2. Godkännande av dagordningen  

3. Val av ordförande vid stämman och val av 

protokollförare  

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

5. Upprättande och godkännande av röstlängd  

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

7. Framläggande av årsredovisning och 

revisionsberättelse  

8. Beslut angående  

a) Fastställande av resultaträkning och 

balansräkning 

b) Dispositioner beträffande föreningens resultat 

enligt fastställd balansräkning  

9. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter  

10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor  

11. Val av styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter  

12. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter  

13. Val av valberedning  

14. Information om kommande händelser i 

föreningen  

15. Övriga ärenden  

16. Stämmans avslutande  

 

 


