
 

1 

 
Protokoll för årsstämman i Brf Nattvakten den 26 maj 2016 

 
 

1. Stämman öppnades av Sara Andersson. 
Sara Andersson hälsade de närvarande välkomna. 

 
2. Stämman godkände dagordningen. 

 
3. Stefan Hult valdes till ordförande för årsstämman. 

 
4. Kenneth Tärnström valdes till protokollförare för årsstämman. 

 
5. Annette Höijer och Fredrik Forsell valdes till justeringsmän tillika rösträknare för 

årsstämman. 
 

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

7. Röstlängden fastställdes till 26 st. röstberättigade varav 2 fullmakter. 
 

8. Ordförande Stefan Hult och Sara Andersson presenterade föreningens 
årsredovisning och stämman godkände den. 

 
9. Ordförande Stefan Hult redogjorde revisionsberättelsen och stämman godkände 

den. 
 

10. Ordförande Stefan Hult redovisade resultat och balansräkningen och stämman 
fastställde den samt godkände den. 

 
11. Årsstämman beslutade om resultatdisposition och godkände den. 

 
12. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter. 

 
13. Stämman godkände arvodet åt styrelsen som är detsamma sedan tidigare år. 

 
14. Årsstämman beslutade att tillsätta dessa ledamöter: 

 
Kenneth Tärnström, Vespergränd 16 2 år - omval 
Carina Olsson, Nattvardsgränd 13 2 år - omval 
 
Suppleant: 
Johan Söderholm, Ottesångsgränd 4 1 år – omval 
Per-Erik Stålhandske 1 år – nyval 

  
Stefan Hult, Sara Andersson och Malin Klingberg är sedan årsstämman 2015 valda på 
2 år. 
 

15. Punkten utgår då den är en del av ovanstående punkt. 
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16. Stämman beslutade att som ny revisor är Niclas Adersten, då vår tidigare revisor 

Björn Carlsson går i pension. 

17. Motioner: 
Extrafönster Nattvardsgränd 37 – Stämman godkände motionen från Linda Persson 
på Nattvardsgränd 37 om att få sätta in ett extrafönster. 
 
Nya stadgar – stämman godkände de nya stadgarna och nu kallas de boende till en 
extrastämma för ett slutgiltigt godkännande av de nya stadgarna. 
Not. Peter Sikström ville ha en förklaring av 13§ i stadgarna angående texten 
”allmänna utformningen av marken”. Ordförande förklarade att det är något som 
måste stå i stadgarna för att underlätta när det gäller ordningsreglerna som ska 
skrivas om så att det finns klara regler om hur och vad man får göra på sin ”tomt” så 
att det inte blir ett kaos av olika idéer av utformningen av tillbyggnader och 
markarbeten. 

 
Motionerna i sin helhet är bifogade. 
Röstlängden och fullmakterna är bifogade. 

 
18. Årsstämman avslutades av stämmoordförande kl. 20.20. 
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________________________________ ________________________________
  
Annette Höijer Fredrik Forsell 
Justerare för protokollet Justerare för protokollet  


