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2021.-O8-26

Brf Kvarnberget i Gustavsberg

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2O2L

Plats: Församlingshemmet Kyrkettan vid Gustavsbergs kyrka
Dag och tid: 26 augusti 2021 kl. L8.30

Upprättande av förteckning (röstlängd) över närvarande röstberättigade medlemmar och mottagna

fullmakter för frånvarande röstberättigade medlemmar genomfördes i samband med att
medlemmarna kom in i möteslokalen.

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Bengt Bengtsson hälsade samtliga välkomna och förklarade det ordinarie

fören i ngsmötet 2021 för öppnat.

Upprättad förteckning tillika röstlängd över närvarande medlemmar fastställdes. Noterades att27
medlemmar var närvarande varav 20 med rösträtt. Röstlängden bifogas protokollet.

Ordförande informerade om att tillfälle kommer att ges till öppna frågor efter det att stämman

avslutats.

2. Val av ordförande på stämman
Mats Roesgaard Sjödin valdes till stämmans ordförande.

3. Ordförandes val av sekreterare
Anmäldes att ordföranden valt Siwert Gårdestig som sekreterare.

4. Fastställande av dagordningen

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

s. Val av två protokolliusterare tillika rösträknare

lngrid Algernon och lnger Land6n valdes justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare vid

stämman.

o. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut tidigast sex veckor (15 juli) och senast två veckor (12 augusti)

innan stämman.

o Förannonsering har skett via nyhetsbrev nr 7 2021.-07-23 resp. nr 6 2021,-06-01 samt nr 5 2O2t-

05-08 och på f<ireningens anslagstavlor 2020-07-01. lnformation gavs om att motioner ska vara

styrelsen tillhanda senast 21. juli.
o Utdelning till samtliga postfack med kallelse, dagordning med bilagor gjordes 2A21,-08-02.

Samma dag skickades också handlingarna ut till medlemmarna enligt *r,,,,r,.ä;, 
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Stämman konstaterade att kallelsen till föreningsstämman har skett inom ramen för vad stadgarna

föreskriver.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelseordföranden sammanfattade och kommenterade tillsammans med Hans Adolfsson de

viktigaste åtgärderna under det gångna verksamhetsåret 2020.

Hans Adolfsson redogjorde för ekonomin och med viss fördjupning kring valda delar av det
utskickade förslaget till årsredovisning. Ett urval aktuella nyckeltal presenterades. Jämförelser med
likvärdiga bostadsrättsföreningar visar att vår förening har en relativt sett bra ekonomi,

Detaljerat underlag återfinns i årsredovisningen och presenterades vid mötet i form av ett antal PP-

bilder. Bildserien kommer att läggas upp på föreningens hemsida för den som vill titta vidare på den.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Hans Adolfsson föredrog revisorns revisionsberättelse där revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för

styrelsens medlemmar samt föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag till

resu ltatdis positio n.

Förslag väcktes om att utse internrevisor att biträda den externa revisorn. Styrelsen åtog sig att ta

förslaget under överväga nde inför kommande verksamhetsperiod.

e. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Förslaget till resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

ro. Beslut om resultatdisposition
Resultatdispositionen godkändes enligt styrelsens förslag, vilket i sin tur tillstyrkts av revisorn.

rr. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 enligt revisorns förslag,

rz. Planerade insatset 2OZl-2022
Styrelsen presenterade planerade åtgärder för 2021,122.

Planerade insatser för 2021122

. Åtgärda fasad och sockelskador

o Målning av träfasader vid entr6erna

. Återställa/uppgradera värmecentralerna

Proenos för 2022

o lnformation om avsättning för underhåll och uppdatering av underhållsplanen

o En ekonomisk prognos för2021.och2022 presenterades. 
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YtterliRare förslag som framfördes på stämman:
o Anlita trädgårdsföretag för att rensa upp området nere mot Mariagatan

o Se över dörrarna tilljordkällarna inom föreningens område

rE. Beslut om arvoden

Styrelsearvodet har sedan några år tillbaka utgjorts av två basbelopp. Mötesordföranden föreslog att
arvodet ska vara oförändrat två basbelopp för 2021..

Stämman beslöt att tillstyrka förslaget om två basbelopp för 2021,.

r+. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga:

Omval på L år
Hans Adolfsson ledamot
Bengt Bengtsson ledamot
Siwert Gårdestig ledamot

Peter Lindström ledamot
Mia Jannering ledamot
lngrid Algernon suppleant

rs. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Omval på 1år
Olle Kannö, revisor

Linda Johansen suppleant

Båda är auktoriserade revisorer och ingår i företaget MT Revision, Kammakargatan i Stockholm.

re. Val av valberedning

Några nomineringar vad avser valberedning kommande verksamhetsår förelåg inte vid mötet.

Årsmötet enades om att uppdra till styrelsen att fungera som valberedning temporärt till kommande

föreningsstämma.

rz. Behandling av motion

Motion har inlämnats av Kerstin Rehnberg med förslag om förbättrade förutsättningar för
cykelförvaring i föreningens gemensa m ma lokalutrymmen.
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Motionen har inlämnats i laga tid inför föreningsstämman och har bifogats handlingarna inför
föreningsstämman.

Styrelsen har avgivit förslag till svar på motionen, förslaget har delgivits i handlingarna till stämman.

Föreningsstämman beslöt att tillstyrka styrelsens förslag om att motionen därmed ska anses

besvarad.

ra. Avslutning

Styrelseordföranden framförde ett varmt tack till Jan Ove Hafstad som arbetat med styrelsearbetet i

10-tal år men nu avsagt sig nytt förtroendeuppdrag i föreningen. Men Jan Ove var gärna beredd att
hjälpa till med avgränsade uppdrag framöver. Jan Ove förärades en vacker blomsterkvast och varm

uppskattning för hans engagemang

Mötesordföranden förklarade därefter det ordinarie föreningsmötet för avslutat och inbjöd

deltagarna till en öppen diskussion om föreningens verksamhet med fokus på behov av underhåll och

uppgradering av undercentralerna.
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Medlemmar - Brf Kvarnberget i Gustavsberg, :2021-0g-26

4 Leh nr vÄDERrvARrusvÄe eu Röster Ant närv
5
6 Väderkvarnsvåger 1
I 11I >ancoerg, solverg
E Ll-I LAr§S(}n, J{nn€lle
I LzL LrrJa, i(oget
1U LZZ Larssonr susanne
11 .t"22 rryel, J§a(trn
1? LZ5 rorsenI, ruIgnlKa
13 l.J1 brexas, Manannc
14 151 urefas, LnnsIeI
15 t52 LUng, Anna I I
1A

17

18

19

7A
21

22
23 Väderkvarnsvägen 3 Röster Ant närv
24 Ll_5 rJutancer Hans
25 IJ.5 tJulanuer Lanna
2§ 114 }I{Ien, Llnus
2t tl1} KygmarK, Ltsen
26 LZ4 rrergruno, Anna (toalStrO-
z9 LZJ Ftemsrrorn, I nere§e
3U tzo ! ur.es§sn LeEsf,rano, LnaH0tte
.5t tza Ler[srrang, tvtaf ns-uno
3? r55 r rntsrrom, öernI
33 r5J r rng§trom, trgnE
34 L54 Arrotrsson, Hans I il
35 154 Langen, Inger
36
37
38
20

40 Väderkvarnsvägen Röster Ant näru
41 zLL Jannenng, I\,Iena t
42 zLZ
43 ÅtL raten, Jonanna
44 zzL Ltnqsrrom, Marxus
45 z.tL Eergstromre
46 zt5 ,ttvesoort, Lamilla
47 ztL r rorre, Anne-Lnailofie
4E t52 Lltas, Lnfl§ttan
49 2.55 ÅxetSson, lYfa goc§Bo
5U z+t ärPvail, I nomas
5'l z.*.L l]rr[rvatr, tvlarle
52 z+2 KalKKOnen, Kail
53 lzlz ]td r Kt({rnen, ,tnn-lYlargrgln
54
55
56
57
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2 IO/ARNHJULSVAGEN
3
4 lgh nr Agare

5
6 Kvarnhiulsväsen 2 Röster Ant närv
f 5rl ttts§Y, Lfia
ö 5tl.
0 3L2 Apranarnssoil, rn5er
1U 515 )Gnorler& AKe
'r', 5Zl tvt(,t're, aYal(;tl.tEr U
1Z 5ZL IYlt (rter r+IerdrllrI d
13 JLZ gasanKart, ,tntero
14 5ZZ uasanKarl, ttaHa
1b 525 NOrOSfrOm, lJOnS
16 5z.5 , I n(,maS I
1t 55Å öenEtsson, rng-öfirE
1ö 55L EengIs§on, r,entI il
19 55.2 Herrsfrom, Lnartoffa
ZA 552 Herr$rom, I nomas I I
21
22
23 Kvarnhiulsväsen 3 Rö§ter Ant närv
t4 .[1.[ Latne t§ren, tuuilKKt t I
ZC

ztt ,;tL/,; Llnqsrr§m, refer l
27 Itl5 uallone, urazla
ZB +1.5 Straqa, Arcangero I I
ZV t+zL KetcnelT, tva-Lena
3U t4zz Kenntrerg, Ker§un
31 +t5 l\Iell, )ylvra
3Z ElzS ttIell, Jarr
22 +5J. I nar$n, Derrä,t-rillc I I
'34 +.rr I nafltn, Iuarlffa
35 +52 .{rgernon, lntr:q I il
3t, g+52 ,{tgernon, {Junnal
37
38
?o Kvarnh iulsväeen 4 Röster Ant närv
40 >11 natnryn rnfirrp§
41 3LZ netlrralrl[rlar, §dr II
42 >LZ
43 315 EacKtuno, Jesstca
44 ]J.5 HaTSfag, Jan Lrve I I
43 )zz Horo§ert, rutarcna
4ö f5r )earon, Jerrey
4t 35å ,gna n§§utr, Evar- Lerlil
48 f,55 lnre, nflefa
4S ]55 Inre, xotr
5U 5+r rteltman, I nerese
51 ä+r neltfirafl, ln(}ma§
52 >1L rsafqe$tg, Anna-Lena il
3iJ J,*Z §arue$Ig, )tuterl
54
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