
 

 

 

 

 

 

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Karlsvik 39 

den 19 maj 2010 

Plats: Kungsholmens Gymnasium 

 

§ 1     Öppnande.  Jan Asztély förklarade stämman öppnad.

       

§ 2     Dagordning. Dagordningen godkändes, efter att stämman beslutat 

att stryka dpt 17, då det inte fanns några av styrelsen 

till stämman hänskjutna frågor eller av 

föreningsmedlem anmält ärende. 

 

§ 3     Stämmoordförande.  Signe Burgstaller valdes till stämmoordförande. 

Hon tackade för förtroendet. 

 

§ 4     Protokollförare.  Stämmoordföranden anmälde Ulf Arnell som  

   protokollförare. 

 

§ 5     Justerare och rösträknare. Lars Nilsson och Bertil Fällman valdes till 

                                                                  justerare och rösträknare. 

 

§ 6     Utlysning av stämman. Det konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig 

                                                                  ordning utlyst.  

 

§ 7     Fastställande av Det beslutades att skjuta på fastställandet röstlängd 

          röstlängd.                                        tills senare på mötet om det skulle visa sig 

nödvändigt att fatta beslut genom omröstning. 

 

§ 8     Årsredovisningen.  Jan Asztély gick igenom årsredovisningen och gav 

                                                                  medlemmarna möjlighet att ställa frågor. 

    

                                                                  Det framfördes klagomål på att det luktar tobaksrök 

                                                                 från hyreslokalerna på S:t Eriksgatan 17. Styrelsen 

har kontaktat de berörda hyresgästerna men 

problemen kvarstår. Styrelsen tar förnyad kontakt. 

                                                                  

                                                                  Fråga ställdes om det finns en underhållsplan. 

                                                                  Styrelsen redogjorde att det finns en långsiktig 

                                                                  och detaljerad underhållsplan som sträcker sig  

                                                                  långt fram i tiden. 

 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Klagomål framfördes på städningen, dels på att det  

                                                                  är för dyrt och dels på att det är dåligt städat.  

                                                                  Styrelsen ska undersöka alternativ leverantör av  

                                                                  tjänsten. 

 

                                                                  Dörröppnaren för porten på S:t Eriksgatan 19 

                                                                  kommer att repareras. 

 

                                                                  Det framfördes klagomål om klotter på porten  

                                                                  Karlsviksgatan 18. Styrelsen ser till att detta 

                                                                  kommer att saneras. 

 

Styrelsens årsberättelse lades till handlingarna. 

     

§ 9     Revisorns berättelse.  Britt-Marie Winther från Winthers revisionsbyrå 

                                                                  gick igenom revisionsberättelsen, som därefter  

                                                                  lades till handlingarna. 

 

§ 10    Resultat- och balansräkning. Stämman beslutade att fastställa resultat- och 

balansräkningen. 

          . 

§ 11    Resultatdisposition. Stämman beslutade att fastställa 

resultatdispositionen.. 

 

§ 12    Ansvarsfrihet för  Stämman beslutade att enhälligt bevilja styrelsens 

           styrelseledamöterna.                     ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. 

 

§ 13    Styrelsearvoden.  Stämman beslutade att bibehålla styrelsens  

                                                                  nuvarande arvode på 110 000 kr.                                          

 

§ 14    Val av styrelse.  Elisabeth Berg presenterade valberedningens förslag 

                                                                  som godkändes av stämman. 

 

                                                                  Som ordinarie ledamöter valdes: 

                                                                  Jan Asztély    Omval 

   Henry Persson Omval 

   David Bauner Omval 

   Dennis Ericson Nyval 

   Kim Boström Nyval 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Som suppleanter valdes: 

   Ulf Arnell  Omval 

   Anders Gernandt Omval 

   Ursula Forner Nyval 

   Cecilia Garpe Nyval 

   

§ 15    Val av revisor.  Som revisor valdes Winthers revisionsbyrå. 

 

§ 16    Val av valberedning. Som valberedning valdes: 

   Eva Rehnberg Arvidsson   Omval 

   Johan Aspenberg                Nyval 

   Roland Hellström               Nyval 

   Marie Cederström Nyval 

     

 

§17     Avslutande.  Henry Persson avtackade den avgående 

                                                                  valberedningen samt avgående styrelsemedlemmar. 

                                                                

Stämmoordföranden avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

………………. 

Ulf Arnell 

Protokollförare 

 

Justeras 

 

 

…………………….                   ……………………                   ……………….. 

Signe Burgstaller                         Lars Nilsson                              Bertil Fällman 

Ordförande           Justerare                 Justerare 


