
Brf Hedmans Fjällby, Hålland 

Protokollfört vid ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2017, söndagen 20 maj 

2018, kl. 14.00 

 

1. Till ordförande för stämman väljs Kim Andersson 

2. Till sekreterare för stämman väljs Lasse Holmberg 

3. Stämman beslutar att kallelse till stämman gått ut i rätt tid 

4. Närvarolista och röstlängd upprättas, se bilaga  

5. Till justerare och rösträknare utses Sonja Boström och Hans Westberg 

6. Tönu Spuhl föredrar förvaltningsberättelsen 

7. Bertil Dyrell föredrar årsredovisningen 

8. Tönu Spuhl föredrar revisorernas berättelse 

9. Resultat-och balansräkning fastställs av stämman 

10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året 

11. Stämman beslutar att balansera förlusten i ny räkning 

12. Styrelsens kassör Bertil Dyrell föredrar budget för nästkommande verksamhetsår 

13. Stämman väljer följande ledamöter till styrelse och suppleant: 

Lars-Erik Genberg omval 2 år 

Stig Larsson omval 2 år 

Sonja Boström, Bertil Dyrell, Tönu Spuhl och Lasse Holmberg kvarstår ytterligare 1 år 

Hans Westberg kvarstår som suppleant ytterligare 1 år 

14. Till revisor beslutar stämman att fortsätta nyttja Sara Deutschmann ( Revidacta 

Revision AB ) 

15. Till valberedning väljer stämman Hanna Samrell och Kim Andersson 

16. Stämman beslutar att arvoden till styrelse och styrelsesuppleant ska vara oförändrat 

100.000  SEK att fördela i styrelsen 

17. Stämman beslutar om följande stadgeändringar: 

§7 ” Avgifter skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer. Betalning får dock alltid 

        ske genom postanvisning, postgiro eller bankgiro ”ändras till ”Avgifter skall 

        betalas på det sätt styrelsen anger. Betalning får dock alltid ske genom bankgiro” 

§ 14 ”att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och 

        revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen 

        för det förflutna räkenskapsåret samt” ändras till ”att senast sex veckor före 

        den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen 

        skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna 

        räkenskapsåret samt,”  



   ”att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna 

      kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen” ändras till 

    ”att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna 

      kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

§ 17 ”Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast 

      två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma” 

      ändras till ”Kallelse till stämmor, ordinarie och extra, får utfärdas tidigast sex 

      veckor före stämma och senast två veckor före stämma” 

§ 21  Sista stycket som börjar ”Beslut rörande stadgeändring…..” tas bort ur stadgarna 

      Detta är beslut två gällande stadgeändringar. 

18.  Tre motioner har inkommit till stämman. Motion gällande borttagning av stubbar vid 

 stuga 5 och 6 avslås av stämman. Motion gällande dränering vid övre vägen vid hus 

 1-8  beviljas av stämman, besiktning ska ske av aktuellt område. Motion gällande byte 

 av det lilla ej öppningsbara fönstret i stora sovrummet avslås av stämman. I samma 

 motion förslag att Bostadsrättsföreningen påkostar torkning av de icke öppningsbara 

 fönstren, förslaget avslås av stämman. Se bilagor. 

 Information: Styrelsen informerar att målning av husen startar i slutet av maj. Vidare 

 informerar styrelsen att inget datum är bestämt när bygget av fiber tar sin början. 

19.  Ordföranden förklarar stämman avslutad 

 

  

 

 

 

 

Vid protokollet                                                                          

 

 

………………………………………………                                             ……………………………………………… 

Lasse Holmberg                                                                        Kim Andersson 

                                                                                                    Ordförande 

 

 

 

 

………………………………………………                                            ……………………………………………… 

Sonja Boström                                                                         Hans Westberg 

Justerare                                                                                   Justerare                                     



 

 

 

 

 

   

               

         

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

        

 

        

 

 


