
 

1 

 

 

 

Protokoll för årsstämman i Brf Nattvakten den 29 maj 2012 
 

 

 

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. Eva Nord och Daniel Ahlm valdes till justeringsmän tillika rösträknare för stämman. 

 

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

 

7. Röstlängden fastställdes till 49 st. röstberättigade inkl. 4 fullmakter. 

 

8. Ordförande redogjorde förvaltningsberättelsen och mötet godkände den. 

 

9. Ordförande redogjorde revisionsberättelsen och mötet godkände den. 

 

10. Ordförande 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: 

 

Isak Forsman  2 år 

Kenneth Tärnström 2 år 

Annette Höijer 2 år 

Suppleant: 

Carina Olsson 1 år 

  

 Stefan Hult och Sara Andersson är sedan årsstämman 2011 valda på 2 år.  
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15. Mötet beslutade att som revisor är Björn Carlsson som tidigare. 

 

16. Motioner: 

Gemensam upphandling av ytterdörrar – mötet beslutade att Jessica Ljunglöf 

(Vespergränd 43) och Madeleine Persson (Vespergränd 11) ska undersöka intresset i 

Brf för denna motion och sedan gå vidare med offertförfrågan hos diverse 

dörrleverantörer. Se bifogad motion. 

 

Motionen i sin helhet är bifogade med styrelsens kommentarer. 

Röstlängden och fullmakterna är bifogade. 

 

17. Stämman avslutades av ordförande kl. 19.55. 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Stefan Hult Kenneth Tärnström 

Ordförande för årsstämman Sekreterare för årsstämman 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________

  

Eva Nord Daniel Ahlm 

Justerare för protokollet Justerare för protokollet  
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Motion 19/3 2012 

Jessica Ljunglöf, Vespergränd 43 

 

Hej styrelsen! 

Nu när nya fönster kommer, har jag ett förslag på att även ytterdörrar byts ut. Då sparas ännu 

mer el, då i alla fall min dörr drar väldigt mycket och att det kommer bli väldigt fint med vita 

dörrar till vita fönster. 

Jag pratade med Stefan Hult i fredags (16/3) ang. dörrar. Jag har nämligen talat med Bauhaus 

ang. rabatter till vår Brf. så jag har förhandlat till mig c:a 15% rabatt på Bauhaus dörrar om c:a 60 

personer köper ny dörr därifrån. 

Enligt Stefan är kvalitén inte den bästa hos Bauhaus och liknande. 

Så mitt förslag/motion lyder: 

Kolla upp olika företag som säljer dörrar om mängdrabatt och installation och även intresse hos 

de boende i Brf:en. 

Mvh Jessica Ljunglöf 

 

Styrelsens förslag till Jessica Ljunglöf’s motion är följande: 
 

På stämman undersöks hur många av närvarande medlemmarna som är intresserade av 
att föreningen förhandlar fram ett avtal på dörrbyte. 

Är intresset stort bifalls motionen annars avslås den och de enskilda får själva göra 
upphandling. 
 


