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ÅRSMÖTE  

         I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 22 APRIL 2009 

§ 1 Öppnande av stämman 

Bostadsrättsföreningen Morkullans ordförande, Marie Carlsson, öppnade stämman. 

§2 Val av stämmoordförande 

Till mötesordförande för stämman valdes Mikael Holst. 

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 

Till protokollförare för stämman utsågs Ulf Bennedich. 

§4 Godkännande av röstlängd. 

Det anmäldes 22 närvarande medlemmar. Inga fullmakter redovisades.  

Beslut: Stämman beslöt att godkänna röstlängden omfattande tjugotvå röster. (Bilaga 1) 

§5 Fastställande av dagordning. 

Beslut: Stämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen. (Bilaga 2) 

§6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet. 

Beslut: Stämman beslöt att utse Ingegerd Andersson och Jonas Forsell till protokollsjusterare och 

rösträknare.  

§7 Fråga om kallelse behörigen skett. 

Ordförande Marie Carlsson lät omtala att kallelse delats ut i samtliga brevlådor torsdagen den 2 

april. 

Beslut: Stämman godkände att kallelse behörigen skett.  

§ 8  Styrelsens verksamhetsplanering enligt certifieringsregler 

Brf Morkullans ordförande, Marie Carlsson, redogjorde för de regler och villkor som gäller för den 

HSB-certifiering som varit vägledande för föreningens verksamhetsplanering 2009-2013.  

Certifieringen ger styrelsen struktur i planeringsarbetet. Verksamhetsplaneringen finns bifogade i 

stämmohandlingarna.  

Marie Carlsson påminde om att föreningens månadsavgift varit oförändrad i åtta år (2008-2008). 

Under samma period visar SCB:s prisomräknare en ökning med 15,25 procent. SCB:s 

konsumentprisindex för hyra och boendekostnader var under perioden 2000-2007  ca 21 procent. 
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§9 Styrelsens årsredovisning 

Stämmoordförande Mikael Holst gick igenom föreningens årsredovisning 2008-01-01 - 2008-12-31 

rubrik för rubrik med möjlighet för stämmans deltagare att yttra sig om innehållet. 

Resultaträkningen redovisades på ett liknande sätt. 

Stämman diskuterade föreningens likviditet och soliditet.  

Frågor ställdes om driftskostnaderna (not 2). De ökade kostnaderna för fastighetsskötsel 

förklarades med den höjda ambitionen för städningen i soprum, i trappor i uppfarter och på 

terrasserna. 

Den stora ökningen för posten övriga driftskostnader förklarades med en oplanerad kostnad för en 

microbaktriella undersökning i del av fastigheten.     

Beslut: Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen. 

§ 10 Certifieringsrevisorns utlåtande 

Certifieringsutlåtandet från BoRevision AB lästes upp och redovisades. Stämman diskuterade 

innebörden i certifieringen. 

Beslut: Stämman beslöt att lägga certifieringsutlåtandet till handlingarna. 

§11 Revisorernas berättelse. 

Anders Marklund redogjorde för revisorernas berättelse.  

Beslut: Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

Beslut: Stämman beslöt att godkänna resultaträkningen och balansräkningen. 

§13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. 

§14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelse styrelseledamöterna. 

Beslut: Stämman beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 
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§15  Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra funktionärer i 

föreningen för kommande verksamhetsår. 

Beslut: Stämman beslöt att fastställa arvodet för styrelseledamöterna till 3 prisbasbelopp under 

mandatperioden, 2009. 

Stämman beslöt att 

- för föreningens valda revisorer skall arvode utgå med 15% av prisbasbeloppet för 2009. 

- för föreningens valberedning skall arvode utgå med 7,5% av prisbasbeloppet för 2009. 

- föreningen ska använda samma fördelningsnyckel som för tidigare år. 

§16  Beslut om principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga 

förtroendevalda för exempelvis förlorad arbetsförtjänst, bilersättning och telefonkostnader som 

uppkommit i samband uppdraget. 

Stämman diskuterade ärendet. Vid årsmötet 2007 beslöts att styrelsen själv avgör sådana ärenden.                 

Inga beslut fattades.  

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter.  

Valberedningen ordförande Bengt Erlandsson redogjorde för läget: 

I tur att avgå vid ordinarie stämma är ledamöterna Marie Carlsson, Simon Fröjd och Ann-Cathrine 

Svensson samt suppleanterna Niklas Waldenström och Simon Rothstein. Peter Engberg-Klarström 

har bett få avgå från styrelsearbetet.  

Valberedningens förslag till ledamöter för kommande verksamhetsperiod presenteras av Bengt 

Erlandsson.  (bilaga 3) 

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs:  

Marie Carlsson (omval), Simon Fröjd (omval), Marie Severin(omval)  

Till ordinarie ledamot för ett år:  

Christian Ekström (Ersättningsval 1 år) 

Till suppleanter för ett år:  

Niklas Waldenström (omval), Christian Lindqvist (nyval), Tobias Winberg (nyval) 

Beslut: Stämman beslöt att välja de personer som valberedningen föreslagit till styrelseledamöter i 

Brf Morkullan.    

Anmärkning: Ulf Bennedich (redan vald ytterligare 1 år) 
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§18 Val av revisor och suppleant. 

Stämman beslutade välja om Anders Marklund som föreningens revisor på ytterligare ett år. Till 

suppleant valdes Curt Hardegård, även han på ett år.  

§19 Val av valberedning. 

Stämman utsåg Bengt Erlandsson till valberedning inför nästa stämma. 

§20 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB. 

Stämman beslutade att delegera dessa val till styrelsen.  

§21 Övriga i kallelsen anmälda ärenden. 

Inga ärenden hade anmälts till stämman. 

§22 Avslutning av stämman 

Stämmoordförande Mikael Holst tackade för visat intresse och avslutade stämman.  

 

Protokollförare       Justering som ordförande 

 

Ulf Bennedich     Mikael Holst 

 

Justerare        Justerare 

 

Ingegerd Andersson   Jonas Forsell 

______________________________________________________________ 

§23 Övriga frågor och information 

Under denna paragraf diskuterades enskilda medlemmars önskemål.



 

 


