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Protokoll för årsstämman i Brf Nattvakten den 24 maj 2011 
 

 

 

1. Stämman öppnades av Stefan Hult. 

Stefan presenterade styrelsen och hälsade de närvarande välkomna. 

 

2. Mötet godkände dagordningen. 

 

3. Stefan Hult valdes till ordförande för stämman. 

 

4. Kenneth Tärnström valdes till protokollförare för stämman. 

 

5. Emma Berg och Fred Norouzi valdes till justeringsmän tillika rösträknare för 

stämman. 

 

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

 

7. Röstlängden fastställdes till 36 st. röstberättigade inkl. 5 fullmakter. 

 

8. Stefan Hult redogjorde förvaltningsberättelsen och mötet godkände den. 

 

9. Stefan Hult redogjorde revisionsberättelsen och mötet godkände den. 

 

10. Stefan Hult redovisade resultat och balansräkningen och mötet fastställde den samt 

godkände den. 

 

11. Mötet beslutade om resultatdisposition och godkände den. 

 

12. Stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter. 

 

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 

Suppleanter: 

Sophia Mörk 1 år 

Annette Höijer 1 år 

  

 Kenneth Tärnström, Isak Forsman och Camilla Andersson är sedan årsstämman 2010 

valda på 2 år.  
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15. Mötet beslutade att som revisor är Björn Carlsson som tidigare. 

 

16. Motioner: 

Utsmyckning av gallret på parkeringsgaraget – mötet beslutade att avslå denna 

motion. 

 

Utbyggnad av baksidor på Nattvardsgränd 1-25 – mötet beslutade att avslå denna 

motion med samma motivering som stämman beslutade år 2009. 

 

Bygge av bastu/friskvårdsrum – mötet beslutade att avslå denna motion med samma 

motivering som stämman beslutade år 2009. Inget intresse för detta fanns hos 

deltagarna på stämman. 

 

Kompostering matjord – mötet beslutade att avslå denna motion då det föreligger 

risk för ohyra samt att det krävs mycket skötsel som ingen vill ta på sig. 

 

Köp och säljavdelning – den godkändes av mötet med den förändringen att en 

anslagstavla sätts upp i Miljöstugan där man kan annonsera. 

 

Kameraövervakning av Miljöstugan och förrådsgångarna i garaget – motionen 

godkändes med 32 JA-röster mot 4 NEJ-röster. 

 

Kameraövervakning i garage – mötet beslutade att godkänna denna motion. 

 

Samtliga motioner i sin helhet är bifogade med styrelsens kommentarer. 

Röstlängden och fullmakterna är bifogade. 

 

17. Stämman avslutades av Stefan Hult kl. 19.55. 
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Stefan Hult Kenneth Tärnström 

Ordförande för årsstämman Sekreterare för årsstämman 
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Emma Berg Fred Norouzi 

Justerare för protokollet Justerare för protokollet  


