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Protokoll för stämma i Brf Nattvakten den 1 juni 2009 
 

 

 

 

1. Stämman öppnades av Stefan Hult. 

 

2. Mötet godkände dagordningen. 

 

3. Stefan Hult valdes till ordförande för stämman. 

 

4. Kenneth Tärnström valdes till protokollförare för stämman. 

 

5. Britt-Marie Häggström och Agneta Strömsten valdes till justeringsmän tillika 

rösträknare för stämman. 

 

6. Stämman godkändes att ha blivit i behörig ordning utlyst. 

 

7. Röstlängden fastställdes till 51 st. röstberättigade inkl. 3 fullmakter. 

 

8. Stefan Hult och Sara Andersson redogjorde förvaltningsberättelsen och mötet 

godkände den. 

 

9. Sara Andersson redogjorde revisorns berättelse och mötet godkände den. 

 

10. Sara Andersson redovisade resultat och balansräkningen och mötet godkände samt 

fastställde den. 

 

11. Mötet beslutade om resultatdisposition och godkände den. 

 

12. Beslut angående fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna togs och mötet 

godkände det. 

 

13. Mötet godkände arvodet åt styrelsen på 1000:- / lägenhet och styrelseår att inom sig 

fördela enligt eget beslut. 

 

14. Mötet beslutade att tillsätta dessa ledamöter: 

 

Stefan Hult  2 år 

Sara Andersson 2 år 

Camilla Andersson 1 år 

 

Suppleanter: 

Jim Silverberg 1 år 

Annette Höijer 1 år 

 

 Kenneth Tärnström och Isak Forsman är sedan årsstämman 2008 valda på 2 år.
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15. Mötet beslutade att tillsätta dessa personer till trädgårdsgruppen: 

Britt-Marie Häggström 1 år 

Susanne Tärnström 1 år 

Annelie Olovsson 1 år 

Elinor Keil 1 år 

Katarina Curlej 1 år 

Agneta Strömsten 1 år 

Maria Törnkvist 1 år 

 

16. Mötet beslutade att som revisor är Björn Carlsson som tidigare. 

 

17. Motioner: 

Terrassutbyggnad på baksidan Vespergränd 20, 22, 24 godkändes av mötet. 

Byggnation av bastu i Tuna ansågs inte vara lämpligt. Beslutet återremitterades därför 

till styrelsen för utredning för att eventuellt komma med förslag till lämplig lokal för 

bastu. 

Upprättande av avtal gällande internet / TV / telefoni. Förslaget återremitterades till 

styrelsen då styrelsen redan utreder frågan. Offerter är förfrågade hos flera 

leverantörer. 

Bokning av tvättstuga samt andra lokaler via internet återremitterades till styrelsen då 

en sådan anläggning är mycket dyr att installera. Styrelsen kommer att se över andra 

lösningar. 

Frågan angående energibesparande åtgärder återremitterades till styrelsen för att se 

över flera förslag och idéer. 

I frågan angående värdehöjande åtgärder kunde inte något beslut tas då motionen 

strider mot föreningens stadgar. 

 

18. Stefan Hult redogjorde tilläggen till stadgarna vad gäller bl.a. parkeringsförbud i 

området samt bygglov angående extra fönster. 

 

19. Stämman avslutades av Stefan Hult. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Kenneth Tärnström Stefan Hult 

Sekreterare för årsstämman Ordförande för årsstämman 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________

  

Britt-Marie Häggström Agneta Strömsten 

Justerare för protokollet Justerare för protokollet 

  


