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Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Ekern  
avseende år 2015 

 

 

Tid  Tisdagen den 31 maj 2016, klockan 18:00 

Plats  Bo Bergmans gata 4 
Närvarande  Medlemmar enligt röstlängd 

 

PROTOKOLL 

 

1. Stämmans öppnande 

Föreningens ordförande Jan Mårdh öppnade stämman. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes av stämman.  

 

3. Val av stämmoordförande 

Anders Fondberg valdes till ordförande för stämman.  

 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Till protokollförare utsågs Anders Gevert.  

 

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Till justeringspersoner och rösträknare utsågs Maja Svantesson och Johan Wickström.  

 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Mötet fastställde att stämman utlysts i stadgeenlig tid.  

 

7. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes. 24 bostadsrätter, varav 1 fullmakt, av 75 var representerade.  

 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Styrelsens årsredovisning föredrogs av Rickard Lindhé och godkändes enhälligt av 

stämman.  

 

9. Föredragning av revisorernas berättelse 

Revisorns berättelse (Jan-Ove Brandt, KPMG) återfinns i årsredovisningen och lades till 

handlingarna. 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslöt enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning.  
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11. Beslut om resultatdisposition 

Stämman godkände enhälligt resultatdispositionen i enlighet med förvaltningsberättelsen.  

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och arvoden för revisorer nästkommande 

verksamhetsår 

Arvoden åt styrelseledamöterna blir samma som för 2015. Totalt 100 000 kronor exklusive 

sociala avgifter ska fördelas åt styrelsen.  

Arvode till revisorn godkändes. 

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Till styrelsemedlemmar och suppleanter valdes: 

 

Jan Mårdh    Ledamot omvald på två år 

Bengt Ohlsson  Ledamot ett år kvar 

Carolina Larsson  Ledamot nyvald på två år 

Kristoffer Wijk  Ledamot nyvald på två år 

Rachid Moummi  Ledamot omvald på två år 

Patrik Dahl   Ledamot ett år kvar 

Rickard Kjellman  Ledamot ett år kvar, uppflyttad från suppleant 

Urban Berlinde  Suppleant ett år kvar 

Ingemar Dahlgren  Suppleant ett år kvar 

Anders Fondberg  Suppleant nyvald på två år 

 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Till revisor utsågs: Jan-Ove Brandt, KPMG.  

Suppleant tillsätts av KPMG. 

 

16. Val av valberedning 

Stämman valde: Maja Svantesson. 

 

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende 

Inga motioner eller frågor.  

 

18. Stämmans avslutande 

Stämman avslutades. 
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ÖVRIG INFORMATION 

 

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget 

Styrelsens fastställda budget presenterades av Rickard Lindhé. Budgeten för 2016 visar ett 

resultat på 54 156 kronor och en likviditet på 5,5 miljoner kronor. 

 

20. Övriga frågor som inte är föranmälda till stämman 

Garage. Kameraövervakning ska installeras. Garagesamfällighetens årsstämma hölls i 

fredags, 2016-05-27. Kan man hålla ett extra årsmöte? Undersöka stadgar för 

samfälligheten? 

 

Styrelsen föreslogs att driva garage-frågan (att försöka minska antalet bilinbrott) vidare. 

Angående inbrott i källarförråd; styrelsen planerar att hålla möte med Polisen. Kan man se 

över skalskyddet? Var och en kan försöka att vara observant. 

 

Gröna Ytor ska ombildas till samfällighet från gemensamhetsanläggning.  

 

Sopsugen i Starrängsringen är en samfällighet.  

 

Augustifest. En stor fest i slutet av augusti för hela Starrbäcksängen. Den har sin bakgrund i 

att Hyresgästföreningen anordnade grillfest i augusti varje år. Nu är det 

bostadsrättsföreningarna i området som turas om att anordna augustifest varje år.  

 

Ommålning av trapphus. Projektet är pausat. Ska sättas igång igen efter år 2016.  

 

Fråga om valberedning. Lars Falk anmälde sig.  

 

Spaning – uppmaning till styrelsen; starta inga nya projekt utan slutför de som pågår.  
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STOCKHOLM den 31 maj 2016 

 

STYRELSEN 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKERN 

 

 

 

 

  

Jan Mårdh     Anders Fondberg 

Ordförande Brf. Ekern    Stämmans Ordförande 

 

 

 

 

 

Anders Gevert 

Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

Maja Svantesson     Johan Wickström 

Av stämman vald      Av stämman vald 

Justeringsperson     Justeringsperson 


