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2017-04-22 
BRF Dalens Ekgård 
 
 
 
Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2017, BRF Dalens Ekgård 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Henrik Virro förklarade stämman öppnad. 
 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen. 
 
 
§ 3 Val av stämmordförande 
Stämman valde Henrik Virro till stämmans ordförande. 
 
 
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stämmoordföranden utsåg Tobias Gidlund till protokollförare. 
 
 
§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Stämman valde Emelie Molin och Björn Guldbrandsen 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 16 röstberättigade hushåll befanns vara 
representerade på stämman. 
 
 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Föreningens Kassör Fredrik Molin och redogjorde för styrelsens årsredovisning och 
förvaltningsberättelse. 
 
 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
Föreningens Kassör Fredrik Molin föredrog revisionsberättelsen för år 2016. 
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§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Styrelsens resultat- och balansräkning för år 2016 föredrogs av Ordförande Henrik Virro. 
 
Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för år 2016. 
 
 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet för år 2016.  
 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret år 2016. 
 
 
§ 13 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer kommande verksamhetsår 
Stämman beslutade att summan av arvoden till styrelseledamöterna jämte kostnaderna för 
traditionell årlig styrelsemiddag samt arbetsgivaravgifter för verksamhetsåret 2016 skall  
vara oförändrad (två prisbasbelopp).  
 
 
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningens Ordförande Björn Guldbrandsen föredrog följande: 
 
Ordinarie ledamöter, valda för en period om två år: 

- Henrik Virro 
- Mathias Kreissl 
- Lisseth Beltran 
- Fanny Lundstedt 

 
Ordinarie ledamöter, som har ett år kvar på sin mandatperiod: 

- Tobias Gidlund 
- Marie-Louise Engström 
- Sonny Ståhlgren 

 
Suppleanter, nyval för en period om två år: 

- Fredrik  Molin 
 

Suppleanter, som har ett år kvar på sin mandatperiod: 
- Annika Andersson 
- Ebba Hamelberg 

 
 
 
Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt ovanstående förslag. 
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§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant 
 

a) Arvode revisor och revisorssuppleant  
Arvode för revisor beslutades utgå med 2000sek för 2017.   
Arvode för revisor suppleant beslutades utgå med 2000sek för 2017.   

b) Val av revisor och revisorssuppleant  
Stämman beslutade att anlita en icke auktoriserad revisor i enlighet med stadgarna. Till 
ordinarie revisor utsågs, för en period om ett år, Björn Guldbrandsen. Som revisor suppleant 
utsågs, för en period om ett år, Ola Rosenqvist.  

 
 
§ 16 Val av valberedning 
Stämman valde Björn Guldbrandsen och Miguel Appelgren att utgöra valberedning inför 
föreningsstämma 2018. Med Björn Guldbrandsen som sammankallande. 
 
 
§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
Sarg kring rabatter utanför låghusen 
Plantering av träd utanför Bersågränd 60 
Andrahandsuthyrning av Bersågränd 60 
 
 
§ 18 Stämmans avslutande 
Stämman förklarades härmed avslutad. 
 
 
 
Enskededalen den: 7 maj, 2017 
 
Vid protokollet: 
 
 
_______________ 
Tobias Gidlund 
 
 
 
Justeras: 
 
 
_____________     _____________ 
Björn Guldbrandsen      Emelie Molin                          


