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Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf Hagtornsgården 
torsdagen 26 maj 2016 klockan 19:00 i träfflokalen Dalgränd 48 
 
 

1. Stämmans öppnande 
Sylvia Lindgren hälsade de närvarande välkomna med att läsa några rader ur 
”Dikter tillsammans” av Bengt-Erik Hedin 
Man kan bli glad av ord 
man kan bli arg av ord 
man kan blir retad av ord 
man kan bli tröstad av ord 
man kan förstå med ord 
man kan förklara med ord 
 
och därefter öppnades stämman. 

 
2. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandes val 

av protokollförare 
Till ordförande valdes Kerstin Frykberg Andersson från Bostadsrätterna och 
som protokollförare anmäldes Göran Jacobson. 

 
 

3. Godkännande av röstlängden 
Röstlängden godkändes och fastställdes till 29 röster varav 2 fullmakter. 

 
 

4. Val av två justerare tillika rösträknare  
Till justerare och rösträknare valdes Oskar Andersson och Erik Ekstedt. 

 
  

5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
Årsstämman fann att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

 
 

6. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 

 
 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Stämmoordföranden föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen som 
sedan lades till handlingarna. 

 
 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur 
vinsten eller förlusten enligt den fastställande balansräkningen ska 
disponeras 
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och fastställde 
disposition av årets förlust enligt förslag. 
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9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Årsstämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 2015. 

 
 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 
Årsstämman beslutade att arvodet för styrelseledamöter ska vara 135.000:- 
exklusive sociala avgifter och för revisorn enligt räkning. 

 
 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Årsstämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska vara fem och tre 
suppleanter. 
 

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
a) Styrelseledamöter 

Stämman valde Suzanne Lindblom och Oskar Andersson på 2 år samt 
Yordanos Tsehaye på 1 år som ordinarie styrelseledamöter. Sylvia 
Lindgren och Göran Jacobson sitter kvar ett år på sina mandat.  

b) Styrelsesuppleanter 
Stämman valde Eva-Lena Andersson, Per Sjöberg och Rafael Mancera på 
1 år. 

 

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Årsstämman valde till ordinarie revisor Ola Trané och företaget BoRevison som 
suppleant. 
 

 

14. Val av valberedning 
Årsstämman valde Kamaran Ardalani (sammankallande), Per Nordqvist och 
Umida Khalmukhamedova. 

 
15. Beslut om förslag till föreningens nya stadgar  

Stämman beslöt med 27 röster för (2 emot) att anta förslaget till nya stadgar. 
 
 

16. Inkommen motion angående förstudie av utbyggnad Hagtornsgården: 
Stämman beslöt anta motionen med följande ändring: 
”Stämman ger Per Nordqvist uppdraget att tillsätta en utvecklingsgrupp som är 
intresserad av att göra en studie av möjligheten att bygga vindsvåningar, 
förtäta över parkeringen alternativt bygga på den stora ytan som idag upptas 
av enplanshuset som huserar bland annat fritidsgård m.m.” 
 

17. Proposition från styrelsen angående andrahandsupplåtelse 
Stämman beslöt anta propositionen. 
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18. Stämman avslutas. 
Kerstin Frykberg Anderson tackade alla närvarande för deras engagemang och 
förklarade stämman avslutad. 

 
 
 
 

 
Vid protokollet: 
 
 
_____________________________________ 
Kerstin Frykberg Andersson, mötesordförande 
 
 
_____________________________________ 
Göran Jacobson, mötessekreterare 
 
justeras: 
 
 
______________                     __________ 
Oskar Andersson  Erik Ekstedt 
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