
BRF Dalens Ekgård

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Dalens Ekgård den 10 april 2013

§ 1 Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Michal Wolski förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning
Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 3 Val av stämmordförande
Stämman valde Michal Wolski till ordförande.

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordföranden utsåg Björn Guldbrandsen till protokollförare.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Mari-Anne Eriksson och Anders Lindgren till justeringsmän tillika 
rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd
Närvarouppgifter insamlades och sammanlagt 19 röstberättigade hushåll befanns vara 
representerade på stämman.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmoordförande Michal Wolski och redogjorde för styrelsens årsredovisning och 
förvaltningsberättelse.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Styrelseledamot tillika kassör Henrik Virro föredrog revisionsberättelsen för 2012.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Styrelsens resultat- och balansräkning för 2012 föredrogs av styrelseledamot tillika kassör
Henrik Virro.

Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för 2012.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet för 2012. 
Årets resultat - 229 485 kronor balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.



§ 13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår
Stämman beslutade att summan av arvoden till styrelseledamöterna jämte kostnaderna för 
traditionell årlig styrelsemiddag samt arbetsgivaravgifter för verksamhetsåret 2013, skall 
vara oförändrade jämfört med 2012 d.v.s. sammanlagt maximalt två prisbasbelopp. 

Stämman beslutade att revisorns arvode för 2013 skall utgå enligt offert från 
Åborg Revisorer AB – 23 000 kronor.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen, Inga-Britt Popovic och Sebastian Lindmark, lade fram följande förslag;

Nya ordinarie ledamöter att väljas för en period om två år: 
-     Anders Jönsson, Bersågränd 46
-     Ola Nyström, Bersågränd 4

Omval för en period om två år:
- Birgitta Reneby, Bersågränd 8
- Henrik Virro, Bersågränd 8
 
Fyllnadsval fören period om ett år:
- Åse Mars, Bersågränd 42

Suppleanter, nyval för en period om två år:
- Bengt-Arne Swahn, Bersågränd 2 

Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt ovanstående förslag.

Denna paragraf förklarades omgående som justerad av stämman.

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman valde följande revisor för verksamhetsåret 2013;
- Revisor Mikael Åborg, auktoriserad revisor. Åborg Revisorer AB, Stockholm.
Som revisorssuppleant kan annan auktoriserad eller godkänd revisor från samma byrå 
godkännas.

§ 16 Val av valberedning
Stämman valde Björn Guldbrandsen och Tonny Myrhén att utgöra valberedning inför nästa 
föreningsstämma 2014. Björn Guldbrandsen skall vara sammankallande.

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 
ärende
Styrelsen lade till stämman 2012 fram ett förslag till ändring av § 22 i föreningens stadgar. 
Paragrafen föreskriver att minst en av föreningens revisorer skall vara auktoriserad eller 
godkänd. 



Kravet på auktoriserad eller godkänd revisor är inte längre lagstadgat och styrelsen menar att 
föreningens stadgar i möjligaste mån bör vara anpassade till rådande lager och regler. 

Styrelsen föreslog därför att kravet på auktoriserad eller godkänd revisor skall tas bort.

Stämman 2012 lämnade med åtta (8) ja-röster mot fem (5) nej-röster biföll till styrelsens 
förslag.

Stadgeändringar kräver beslut på två, på varandra följande, föreningsstämmor.

Således föreslog styrelsen att också 2013-års föreningsstämma skulle ta ställning till ovan 
nämnda förslag till stadgeändring. 

Beslut togs efter votering med följande röstresultat:

- Sjutton (17)   ja-röster till styrelsens förslag till stadgeändring
- Två (2)  nej-röster         ”           ”         ”           ”
 
Stämman beslutade såldes att godkänna styrelsens förslag till ovan nämnda stadgeändring.

Paragrafen i sin helhet lyder efter ändringen som följer:

22§
Revisorerna skall vara minst en och högst två med minst en och högst två suppleanter. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs på föreningsstämma för tiden från ordinarie 
föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma. Revisorerna behöver inte vara 
medlemmar.

§ 18 Stämmans avslutande
Stämmans ordförande Michal Wolski avtackade de avgående styrelseledamöterna Jessica 
Lundkvist, Mikael Andersson och Björn Guldbrandsen. 

Därefter förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet                                                     Justeras: Enskededalen den

Björn Guldbrandsen                                   Mari-Anne Eriksson            Anders Lindgren 


