
Brf Lindsberg 2 
 

Ordinarie föreningsstämma torsdagen den 9/2 2017 kl. 19:00 
Plats: Lindsbergssalen, Lindsbergsgatan 9 

 

Dagordning 
 

1. Stämmans öppnande 
Stämman öppnas av föreningens ordförande David Johansson. 

2. Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 

3. Val av stämmoordförande 
Till stämmoordförande valdes David Johansson. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Till protokollförare valdes Kajsa Karle 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare tillika rösträknare valdes Johan Adriansson och Staffan Thore. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
Det konstaterades att stämman blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställs. 

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning 
Monika Johansson föredrog årsredovisningen. 

9. Föredragning av revisorns berättelse 
Åsa Bjellman föredrog revisorns berättelse. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen fastställdes. 

11. Beslut om resultatdisposition 
Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
Valberedningen föreslog att höja kassören, sekreteraren och ordförandes arvode med 1000kr, 
kassör och sekreterare totalt 12 000kr/år och ordförande totalt 15 000kr/år. Stämman bifaller 
detta. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 



Valberedningens föslag: Monika Johansson (kassör på 2 år, omval) och Per Enar Andersson 
(suppleant på 2 år, omval). 
Valberedningens förslag belsutades. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Valberedningens förslag: Åsa Bjellman, BDO (internrevisor, omval) och Gabriella Nohldén 
(extern revisor, omval) 
Valberedningens förslag beslutades. 

16. Val av valberedning 
Per Enar Andersson och Agneta Fredriksson valdes till valberedning. 

17. Föredagning av styrelsens förslag till ändring i föreningens stadgar 
David Johansson föredrog förslaget av ändring. 

18. Beslut om antagandet av nya stadgar 
Den föreslagna ändringen av 16 §, 18 §, 30 § och 34 § beslutades.  

19. Övriga frågor 
a) Brev 
Brev inkommit från Doris i 11A, angående trackaserier av busringning på dörren. Vill ha 
portkod dygnet runt. Stämman diskuterade och kom fram till att inga ändringar av när 
portkoden skall fungera ska göras för tillfället. Styrelsen kommer att prata med Doris 
och diskutera fram en bra lösning med stämmans diskussion i bakhuvudet. 

 
b) Lampor allmänna utrymmen 

Charlotte Ihrfors undrade om vem som har ansvar för att se till att lamporna fungerar i 
allmänna utrymmen. Daniel på Sommaro fastighetstjänst är den man kontaktar i första 
hand.   

20. Avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Ordförande: 

 

Kajsa Karle     David Johansson 

 

 

Justerare: 

 

Johan Adriansson   Staffan Thore 

 


