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ÅRSMÖTE   

         FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MORKULLAN 26 APRIL  2010 

§ 1 Öppnande av stämman 

Bostadsrättsföreningen Morkullans ordförande Marie Carlsson öppnade årsmötet/stämman kl. 

18.30 med en kort återblick på föreningens äldsta historia.  

§ 2 Val av stämmoordförande 

Till mötesordförande för stämman valdes Malte Sigemalm. 

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare. 

Till protokollförare för stämman anmäldes Ulf Bennedich. 

§ 4 Godkännande av röstlängd. 

Det anmäldes 21 närvarande medlemmar. Inga fullmakter redovisades.  

Beslut: Stämman beslöt att godkänna röstlängden omfattande tjugoen 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 Lars Öhgren och Christian Andersson till protokollsjusterare och 

rösträknare.  

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett. 

Ordförande Marie Carlsson lät omtala att kallelse delats ut i samtliga brevlådor under vecka 14. 

Beslut: Stämman godkände att kallelse till årsmötet 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 2010-2014.  

Certifieringen gjordes första gången 2008 och avser att ge styrelsen struktur i planeringsarbetet. 

Verksamhetsplaneringen finns bifogade i stämmohandlingarna.  

Marie Carlsson påminde om att föreningens månadsavgift höjdes vid årsskiftet 2009-2010. 

Höjningen var den första på 9 år. De kommande årens avgiftsförändringar är påkallade av 

strukturella skäl. Ett kommande stambyte som omfattar 55 badrum och fastighetens kulvert 

planeras. Mötet förde en allmän diskussion om stambytet.  

Beslut: Stämman besköt att lägga verksamhetsplaneringen till handlingarna. (Bilaga 2)     
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§ 9 Styrelsens årsredovisning 

Stämmoordförande Malte Sigemalm gick igenom föreningens årsredovisning 2009-01-01 -    2009-

12-31 rubrik för rubrik med möjlighet för stämmans deltagare att yttra sig om innehållet. 

Resultaträkningen redovisades på ett liknande sätt. 

Beslut:  

 Stämman beslöt att godkänna årsredovisningens förvaltningsberättelse. (Bilaga 2) 

 Stämman beslöt att nästa årsredovisning bör innehålla särskilda avsnitt om renhållning 

och omförhandlig av servitut för 2011. (Bilaga 2) 

 Stämman beslöt att godkänna förslaget till resultatdisposition. (Bilaga 2) 

Marie Carlsson informerade om att det finns pågående arbeten som ännu inte redovisats som 

avskrivningar under resultaträkningens fastighetskostnader.   

Beslut: 

 Stämman beslöt att godkänna den presenterade resultaträkningen. (Bilaga 2) 

 Stämman beslöt att godkänna den presenterade balansräkningen. (Bilaga 2) 

 Stämman beslöt att godkänna den presenterade kassaflödesanalysen. (Bilaga 2) 

§ 10 Revisorernas berättelse 

Föreningens valda revisorssuppleant, Curt Hardegård föredrog revisorernas berättelse.   

Beslut: Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 2) 

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 

Beslut: Stämman beslöt att godkänna resultaträkningen och balansräkningen. (Bilaga 2) 

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

Beslut: Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. (Bilaga 2) 

§ 13  Fråga om ansvarsfrihet för styrelse styrelseledamöterna. 

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

föreningen för kommande verksamhetsår. 

Beslut: Stämman beslöt att fastställa arvodet för styrelseledamöterna enligt de principer som 

beslöts vid årsmötet 2009-04-22.  

Beslutet innebär att 3 prisbasbelopp fördelas inom styrelsen under mandatperioden, 2010-2011.  

- 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. 

 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.  

Valberedningen ordförande Bengt Erlandsson redogjorde för läget: 

I tur att avgå vid ordinarie stämma är ledamoten Ulf Bennedich och suppleanten Niklas 

Waldenström. Se även förvaltningsberättelsen.   

Valberedningens förslag till ledamöter för kommande verksamhetsperiod.  

Till ordinarie ledamöter för två år föreslogs:  

Ulf Bennedich (omval)  

Camilla Gustafsson (nyval) 

Sharam Hosseini Alavi (nyval, fyllnadsval 1 år) 

Till suppleanter för ett år:  

Robert Hammarstedt (nyval) 

Patrick Siegbahn (nyval) 

Shamin Malik (nyval), efter förslag av stämman 

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

Därutöver valdes, efter förslag från stämman, Shamin Malik.    

Bo Hallgren, som utsedd av HSB Stockholm, är ordinarie ledamot. Bo gjorde en kort presentation 

av sig själv. Malte Sigemalm är utsedd till styrelsesuppleant.  
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§ 16 Val av revisor och suppleant. 

Beslut: Stämman beslutade välja om Anders Marklund som föreningens revisor på ytterligare ett 

år. Till suppleant valdes Curt Hardegård, även han på ett år.  

§ 17  Val av valberedning. 

Beslut: Stämman utsåg Bengt Erlandsson till sammankallande i valberedning inför nästa stämma. 

Till suppleant i valberedningen valdes Åke Sundén.  

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

Beslut: Stämman beslutade att delegera dessa val till styrelsen.  

§ 19  Övriga i kallelsen anmälda ärenden. 

Inga ärenden hade anmälts till stämman 

§ 20 Avslutning av stämman 

Stämmoordförande Malte Sigemalm tackade för visat intresse och avslutade stämman kl. 19.45.  

 

Protokollförare       Justering som ordförande 

 

Ulf Bennedich     Malte Sigemalm 

 

Justerare        Justerare 

 

Lars Öhgren    Christian Andersson 

________________________________________________________________ 

§ 21 Övriga frågor och information 

Under denna paragraf diskuterades enskilda medlemmars önskemål. 

__________________________________________________________________________________ 
Bilagor: 

Bilaga 1  Röstlängd med markeringar för deltagare, 5 sidor 

Bilaga 2  Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Morkullan 2009-01-01 – 2009-12-31, 25 sidor   
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