
Brf Solskenets årsstämma 2018-05-15

1) Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare Oskar Ståhl från Bredablick valdes till ordförande och till protokollförare 
valdes Alex Andersson 1611

2) Godkännande av röstlängden . Röstlängden godkändes av stämman. Det fanns 35 
närvarande +1 fullmakt, vilket ger 36 röstberättigade

3) Val av en eller två justeringspersoner, tillika rösträknare -  Mattias Karlsson lgh 1672 
och Birgitta Henriksson lgh 1723 valdes som justerare

4) Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning -  Stämman ansåg att den 
blivit korrekt utlyst

5) Fastställande av dagordningen -  Dagordningen fastställdes
6) Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen- Årsredovisningen gicks igenom. En 

del frågor ställdes och besvarades.
7) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras -  Ja,
räkenskaperna fastställdes.

8) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna -  Stämman beslutade att styrelsen fick 
ansvarsfrihet.

9) Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna -Stämman beslutade att 
behålla tre prisbasbelopp, som tidigare. Intemrevisor får en höjning från 10% till 15% av ett 
prisbasbelopp, valberedningens ersättning höjdes från 10% till 15% av prisbasbelopp

10) Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas -  7 
ledamöter och 4 suppleanter ska väljas enligt valberedningen.

11) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter -  Stämman följde 
valberedningens beslut och valde följande
Ordinarie
Anders Karlsson på 2 år 
Marta Elgan på 2 år 
Alexandre Andersson på 2 år 
Arne Dahl på 1 år 
Simon Larsson på 2 år 
Mattias Karlsson på 1 år 
Leif Stenlund på 1 år 
Suppleanter 
Theodor Jikander 1 år 
Lukas Strid 1 år 
Inger Nibel 1 år 
Chi Thu Le 1 år

12) Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter -  Föreningsvald revisor Maha Tayar,, 
revisors suppleant Kristina Genell, extern revisor Yrev

13) Val av valberedning -  Curt Wells, Åsa Persson, Birgitta Henriksson valdes till 
valberedning.

14) Propositioner gällande nya stadgar -  Stadgarna godkändes med en tydlig majoritet av 28 
ja röster och 1 nej röst
14.1 Motion gällande laddstolpar, Peter Bredfell lgh 1961 -  Stämman beslutade avslag
14.2 Motioner gällande målning av jätteaskkoppar, Monica Håkansson, lgh 1441 -

Stämman beslutade avslag då det är styrelsens ansvar att måla askkoppar
14.3 Motion gällande skydd i garage, Monica Håkansson, lgh 1441 -  Stämman 

beslutade avslag då det redan finns planer att göra vid detta.
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14.4 Motion gällande ytterdörrar, Sören och Irene Sonesson, lgh 1242 -  stämman 
beslutade avslag

14.5 Motion gällande stadgeändring, Curt Wells, 1271 -  Motionären drog tillbaks sitt 
förslag

15 Mötets avslutande -  mötet avslutades
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