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PROTOKOLL	  FÖRT	  VID	  ORDINARIE	  FÖRENINGSSTÄMMA	  
i	  Brf	  Stjernströms	  väg	  1,	  org.nr.	  769630	  –	  9314.	  	  
	  
	  
Tid	  och	  plats	  
17	  oktober	  2018	  Kl.	  18.00.	  Konferens	  Kobran,	  Telefonvägen	  30,	  Hägersten	  
	  
Stämman	  öppnades	  av	  Daniel	  Klugman,	  Bredablick,	  och	  Johan	  Hallberg,	  styrelsen,	  som	  hälsade	  alla	  
välkomna.	  
	  

1.   Till	  ordförande	  vid	  stämman	  valdes	  Daniel	  Klugman	  och	  till	  protokollförare	  valdes	  Johan	  
Hallberg.	  

	  
2.   Närvarolistan	  godkändes	  som	  röstlängd	  och	  det	  konstaterades	  att	  24	  röster	  var	  närvarande.	  

	  
3.   Till	  protokolljusterare	  valdes	  Marcus	  Boij	  och	  Suzanne	  Wickerfält.	  

	  
4.   Det	  konstaterades	  att	  stämman	  blivit	  stadgeenligt	  utlyst.	  

	  
5.   Den	  i	  kallelsen	  angivna	  dagordningen	  fastställdes	  med	  tillägget	  att	  till	  övriga	  frågor	  lades	  

fråga	  om	  justering	  av	  föreningen	  andelstal.	  
	  

6.   Styrelsens	  årsredovisningshandlingar	  och	  revisionsberättelse	  redovisades,	  Bilaga	  1.	  	  
	  

7.   Beslutades	  att:	  
	  

a.   fastställa	  resultat-‐	  och	  balansräkningen	  
	  

b.   i	  ny	  räkning	  överföra	  årets	  resultat	  
	  

c.   bevilja	  ansvarsfrihet	  åt	  styrelseledamöterna	  
	  

8.   Beslutades	  att	  styrelsen,	  inför	  kommande	  period,	  i	  arvode	  ska	  tillerkännas	  1,5	  prisbasbelopp	  
jämte	  därå	  tillkommande	  skatter	  och	  avgifter	  och	  att	  revisorn	  skall	  arvoderas	  på	  löpande	  
räkning	  mot	  faktura.	  

	  
9.   Till	  ordinarie	  styrelseledamöter	  valdes:	  Marcus	  Boij,	  Johan	  Hallberg,	  Paul	  Reif,	  Suzanne	  Wickerfält,	  	  

Ellen	  Lübeck	  och	  Tommy	  Gullberg.	  
Till	  styrelsesuppleanter	  valdes:	  Jonatan	  Hoang	  och	  Therese	  Lind.	  
Till	  revisor	  valdes:	  Jonas	  Göransson	  

	  
10.  Till	  valberedningen	  valdes:	  Marie,	  Boij,	  Camilla	  Lehorst	  och	  Erik	  Ramberg.	  

	  
11.  Styrelsen	  hade	  lämnat	  ett	  förslag	  till	  nya	  föreningsstadgar,	  Bilaga	  2,	  bl.a.	  anpassade	  till	  ny	  

lagstiftning	  enligt	  proposition	  nr	  1.	  
	  

”Proposition	  1	  –	  Nya	  stadgar	  
Styrelsen	  har	  tagit	  fram	  ett	  förslag	  på	  nya	  stadgar.	  Föreslagna	  nya	  stadgar	  utgör	  
Bredablicks	  standardstadgar.	  Stadgarna	  finns	  bifogade.	  
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Syftet	  med	  att	  byta	  stadgarna	  är	  bland	  annat	  för	  att	  genomföra	  en	  anpassning	  till	  de	  
lagändringar	  som	  trädde	  ikraft	  den	  1	  juli	  2016.	  Det	  innebär	  bl.a.	  att	  kallelsetid	  till	  
stämma	  förlängs	  från	  fyra	  till	  sex	  veckor	  och	  utökade	  möjligheter	  att	  kommunicera	  
elektroniskt	  (notera	  att	  var	  enskild	  medlem	  måste	  samtycka	  innan	  han	  eller	  hon	  får	  
meddelanden	  elektroniskt).	  
Genom	  Bredablicks	  standardstadgar	  får	  föreningen	  lättöverskådliga	  stadgar	  med	  en	  
tydlig	  ansvarsfördelning.	  

	  
Behörig	  majoritet	  
En	  ändring	  av	  stadgarna	  kan	  beslutas	  på	  endast	  en	  föreningsstämma	  om	  samtliga	  
medlemmar	  är	  närvarande	  och	  är	  helt	  överens	  om	  förändringen.	  Om	  inte	  alla	  
medlemmar	  är	  eniga	  eller	  närvarande	  måste	  föreningen	  ha	  två	  på	  varandra	  följande	  
föreningsstämmor.	  För	  ovanstående	  förändringar	  i	  stadgarna	  krävs	  att	  mer	  än	  50	  %	  
av	  de	  röstande	  röstar	  för	  ändringen	  vid	  den	  första	  stämman	  medan	  det	  vid	  den	  andra	  
stämman	  måste	  vara	  minst	  tre	  fjärdedelars	  majoritet	  av	  de	  röstande	  för	  ändringen	  
för	  att	  propositionen	  ska	  gå	  igenom.”	  

	  
Föreningsstämman	  beslutade	  enhälligt	  att	  anta	  de	  föreslagna	  stadgarna.	  Denna	  
omröstning	  utgjorde	  nummer	  1	  av	  2.	  Styrelsen	  kommer	  att	  kalla	  till	  extra	  stämma	  
inför	  omröstning	  nr	  2.	  	  

	  
12.  Fråga	  om	  fördelningen	  av	  föreningens	  andelstal	  hade	  väckts	  av	  en	  medlem.	  Stämman	  

beslutade	  att	  ge	  den	  nya	  styrelsen	  i	  uppdrag	  att	  se	  över	  andelstalen	  och	  redovisa	  sitt	  förslag	  
till	  nästkommande	  extra	  föreningsstämma.	  
	  

	  
Stämman	  avslutades	  och	  de	  närvarande	  tackades	  för	  visat	  intresse.	  
	  
	  
Vid	  protokollet	  
	  
	  
	  
	  
_________________________	  
Johan	  Hallberg	  
	  
	  
	  
Justeras	  
	  
	  
	  
	  
_________________________	   	   	   _________________________	  
Marcus	  Boij	   	   	   	   	   Suzanne	  Wickerfält	  
	  


