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Protokoll för Årsstämman i Brf Nattvakten den 30 maj 2017 

 
 

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. Fanny Ohlin och Katarina Curlej valdes till justeringsmän tillika rösträknare för 

årsstämman. 
 

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

7. Röstlängden fastställdes till 28 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 för 2016 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: 

 
Sara Andersson, Vespergränd 103 2 år – omval 
Stefan Hult, Vespergränd 42 2 år – omval 
Malin Klingberg, Ottesångsgränd 7 2 år – omval 
 
Suppleant: 
Johan Söderholm, Ottesångsgränd 4 1 år – omval 
Per-Erik Stålhandske, Ottesångsgränd 9 1 år – omval 

  
Kenneth Tärnström och Carina Olsson är sedan årsstämman 2016 valda på 2 år. 
 

15. Stämman beslutade att Niclas Adersten är vår revisor som tidigare. 
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16. Motioner: 
Jämna ut kullen mot Landsvägen – Stämman godkände inte motionen från Aso-Ali 
Faki och Nakhshawon Kaki på Vespergränd 71 då denna mark tillhör Sollentuna 
kommun. 
 
Extrafönster– Stämman godkände motionen från Per-Erik Stålhandske på 
Ottesångsgränd 9 om att få sätta in ett extrafönster. 
 
Läggande av trall på befintlig plattsättning – stämman godkände motionen från 
styrelsen. 
 
Läggande av trall på gräsyta omgärdad av staket, häck eller trappor – stämman 
godkände motionen från styrelsen. 
 
Motionerna i sin helhet är bifogade. 
Röstlängden och fullmakterna är bifogade. 

 
17. Årsstämman avslutades av stämmoordförande kl. 20.00. 

 
 
 
 
________________________________ _________________________________ 
Stefan Hult Kenneth Tärnström 
Ordförande för årsstämman Sekreterare för årsstämman 
 

 
 

________________________________ ________________________________
  
Fanny Ohlin Katarina Curlej 
Justerare för protokollet Justerare för protokollet  


