
Protokoll från Bostadsrättsförening Brahelunds årsmöte 2012 

Datum: klockan 19:00, tisdag den 29:e maj, 2012 

Lokal: Flaggskeppet, Hagalundsgatan 9 

Närvarande: 21 röstberättigade, varav 3 fullmakter (se bifogad lista) 

 

§ 1. Stämman öppnas av Magnus Näsmark 

§ 2. Dagordningen godkänns av alla närvarande 

§ 3. Stämman utser Lars-Bertil Magnusson till stämmans ordförande 

§ 4. Stämman utser Peter Asplund till protokollförare 

§ 5. Stämman utser Leif Johansson Lehto samt Ted Englund till protokolljusteringspersoner tillika 

rösträknare. 

§ 6. Stämman anses ha blivit stadgeenligt utlyst. 

§ 7. Röstlängden fastställs av stämman. 21 röstberättigade är närvarande, varav 3 via fullmakt. Se 

bifogad lista. 

§ 8. Stämmoordförande (tillika intern revisor) går igenom årsredovisningen med medlemmarna. 

 Felaktig siffra på antal lägenheter i föreningen. Den korrekta är att föreningen består av 

sammanlagt 93 lägenheter, varav 85 stycken är medlemslägenheter. 

 Målning av portar samt renovering av trapphus är en stor post i årets redovisning 

 En av föreningens medlemmar uppmärksammar att de senaste årens investeringar i stam- 

samt elementbyte gett resultat och att vi idag uppvisar en kostnad på 0 kr för vattenskador. 

§ 9. Extern revisor styrker efter revision stämmans godkännande av resultat- och balansräkning 

§ 10. Föreningstämman fastställer resultat- och balansräkning. 

§ 11. Föreningstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag på resultatdisposition. 

§ 12. Styrelsen beviljas av stämman ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

§ 13. Styrelsens arvode i form av en gemensam julmiddag godkänns av stämman även under 

kommande verksamhetsår. 

§ 14. Val av styrelseledamöter, revisor samt suppleanter för kommande verksamhetsår. Tre poster 

löper ut i år, varav en är en suppleantpost. Årtal inom parentes anger uppdragets längd, och refererar 

till ordinarie föreningsstämma det året. 

 Nuvarande Ordförande Per Hjort för omval till ordförandeposten, på ett år (2013). 

 Magnus Näsmark övergår från suppleant till ordinarie ledamot (2014) 

 Ted Englund väljes in som ny suppleant (2014). 

Sittande styrelse sedan tidigare är följande: 

 Agnieszka Majcher Julander (2013) 

 Elisabeth Jonsson (2014) 

 Emelie Nordstrand Lindgren (2013) 

 Maria Raychinova (2013) 

 Leif Johansson (2013) 



 Monica Abeditary (2013) 

 

§ 15. Lars-Bertil Magnusson utses till revisor på ett år (2013). 

§ 16. Valberedningen kommenterar att den även i fortsättningen bör bestå av 2 personer. 

Agneta Bohlin och Maria Ljungqvist Marti väljes att sitta i valberedningen. 

§ 17. Inga ärenden har inkommit till stämman. 

§ 18. Årsstämman avslutas. 

§ 19. Budgeten för kommande år förväntas se ut ungefär som föregående år. Inga större 

renoveringsutgifter väntas. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Peter Asplund 

Protokollförare 

 

 

Justeras av: 

 

_____________________________                                    _____________________________ 

Leif Johansson Lehto      Ted Englund 

 

 

Stämmans ordförande: 

 

_____________________________ 

Lars-Bertil Magnusson 

 


