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Protokoll för årsstämman i Brf Nattvakten den 28 maj 2013 
 

 

 

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. Anita Ljungqvist och Per Johansson valdes till justeringsmän tillika rösträknare för 

stämman. 

 

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

 

7. Röstlängden fastställdes till 52 st. röstberättigade inkl. 5 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: 

 

Stefan Hult  2 år 

Sara Andersson 2 år 

Suppleant: 

Carina Olsson 1 år 

  

Isak Forsman, Kenneth Tärnström och Annette Höijer är sedan årsstämman 2012 

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

 

16. Motioner: 

Staket Nattvardsgränd 31 – mötet beslutade att boende på denna adress får sätta upp 

staket enligt anvisning i förslag från styrelsen. Se bifogad motion. 

Staket Nattvardsgränd 25 – mötet beslutade att boende på denna adress får sätta upp 

staket enligt nytt förslag som mötet beslutade. Staket får sättas upp utefter befintlig 

asfaltskant. Gångväg ska inte flyttas. Se bifogad motion. 

Utbyggnad av baksida på Vespergränd 40-48 – mötet beslutade att frågan hänvisas 

till styrelsen för senare beslut i samråd med entreprenör för fasadrenovering år 2014. 

Se bifogad motion. 

 

Motionerna i sin helhet är bifogade med styrelsens kommentarer. 

Röstlängden och fullmakterna är bifogade. 

 

17. Stämman avslutades av ordförande kl. 19.45. 

 

 

 

 

________________________________ _________________________________ 

Stefan Hult Kenneth Tärnström 

Ordförande för årsstämman Sekreterare för årsstämman 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________

  

Anita Ljungqvist Per Johansson 

Justerare för protokollet Justerare för protokollet  

 


