
Föreningsstämma 2019 Brf Stora Mossen 1 

Tid:  Onsdag den 15 maj 2019 klockan 19:00. 

Plats:  Abrahamsbergskyrkan, Bromma. 
 

§ 1 Öppnande av stämman 

Åsa Ekengren öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).   

41 st boende varav 32 st röstberättigade medlemmar närvarade vid stämman och 

närvarolistan bifogas detta protokoll. 

§ 3 Val av ordförande vid stämman.  

Bertil Åhman valdes till stämmans ordförande. 

§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare. 

Ordförande valde Håkan Gustavsson till protokollförare för stämman. 

§ 5 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes av stämman med tillägget att efter stämman ha en punkt med 

informell hearing för att lyssna på vad styrelsen ägnat sig åt under gångna året och de 

tankar de har kring arbetet, tillsammans med frågestund. 

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet,  

tillika rösträknare.   

Stämman valde Hans Sjöwall och Ester Mogensen till justeringsmän tillika rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett. 

Kallelse samt årsredovisning och revisionsberättelse skickades ut 1 maj till alla medlemmar 

i föreningen i både pappersformat och via mail. 

Stämman finner att kallelse till stämman skickades ut i behörig ordning. 

§ 8 Föregående protokoll. 

Stämman finner att förra årets stämmoprotokoll läggs till handlingarna. 

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

Sten Mortensen föredrog årsredovisningen 2018. 

Driftskostnader – gemensamhetsanläggning togs upp då det visar på stor skillnad mot förra 

året. Värdena för 2017 är för höga pga ett förmodat periodiseringsfel, därför ser det ut att 

vara stora avvikelser, vilket inte bör vara fallet i verkligheten. Styrelsen kommer dock att 

utreda anledningen till avvikelsen. Det är stämmans uppfattning att revisorn borde 

upptäckt denna avvikelse.  

Stämman lägger årsredovisningen till handlingarna.  

§ 10 Föredragning av revisionsberättelsen. 

Sten Mortensen föredrog revisionsberättelsen och den lades till handlingarna. Stämman 

finner dock att en reprimand bör delas ut till revisorn då lite väl många fel fanns i 

årsredovisningen. 

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.  



§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 

balansräkning. 

Stämman godkände användningen av uppkommet resultat och beslutade att behandla 

resultatet enligt styrelsens förslag. 

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

§ 14 Beslut om arvoden. 

Det tillfälliga förhöjda arvodet på 70 000 plus sociala avgifter, för styrelsen att dela på, 

kvarstår under renoveringsperioden.  

Stämman fastställde det förhöjda arvodet. 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.  

Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag. 

Omval Åsa Ekengren Sobelgränd 1  Ledamot 

Omval Rolf Ingelstam Enhörningsgränd 16 Ledamot 

Omval Sten Mortensen Enhörningsgränd 4 Ledamot 

Omval Ida Nilsson Enhörningsgränd 4 Ledamot 

Omval Håkan Gustavsson Enhörningsgränd 12 Ledamot 

 

Omval Lennart Forsberg  Enhörningsgränd 4 Suppleant 

Omval Siri Rinde Enhörningsgränd 4 Suppleant 

Nyval Elin Ahlden Enhörningsgränd 6 Suppleant 

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant 

Revisor Tomas Jonasson på Borev Revisionsbyrå AB och suppleant Lars Jonasson på Borev 

Revisionsbyrå AB godkändes av stämman. 

§ 17 Val av valberedning. 

Omval av Anders Larsson och Helena Ålenius.  

§ 18 Övriga föranmälda ärenden: 

a. Stadgeändring, beslut. 

Åsa Ekengren beskrev kortfattat de ändringar som föreslås. Ändringarna riktar sig 

framför allt till att anpassa stadgarna till förändrad lagstiftning, aktualisering av vissa 

stycken samt redaktionella ändringar för att öka tydligheten i stadgarna. Detta är andra 

stämman i rad stadgeändringarna tas upp på. Stämman godkände föreslagna ändringar 

i stadgarna, varpå de nu vinner laga kraft. 

§ 19 Motioner. 

Motion 1 – Matavfallssortering. Håkan G föredrog styrelsens svar på motionen och föreslår 

att föreningen ber samfälligheten att mha representant från Brf Stora Mossen 1 och Brf 

Stora Mossen 4 utreda vidare möjligheterna till matavfallssortering.  

§ 20 Övriga frågor. 

Åsa tackade av David Belin för hans insatser i styrelsen. 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


