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Plats: I varmgaraget under Ringstedsgatan 4, 16448 Kista 

Datum: 2021-05-27 

Tid: 19:00 

 

 

1. Föreningsstämmans öppnande 

Stämman öppnades kl. 19:08 av föreningsordförande, Mikael Hakali. 

2. Val av stämmoordförande 

Stämman valde Mikael Enström till stämmoordförande. 

3. Val av protokollförare 

Stämman valde Gustav Utterheim till protokollförare. 

4. Godkännande av röstlängd 

Stämman godkände röstlängden och fastställde den till 29 röster; varav 28 fysiskt deltagande och 1 
fullmakt. (Se Bilaga 1) 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma 

Stämmande beslutade att hålla stämman som en öppen stämma. Beslutet var enhälligt. 

6. Godkännande av dagordning 

Stämman godkände dagordningen. 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 

Stämman valde Mikael Hakali och Siemon Wezeman till protokolljusterare. 

8. Val av minst två rösträknare 

Stämman valde Mikael Hakali och Siemon Wezeman till rösträknare. 
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9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Kallelsen delades ut till föreningens medlemmar den 12 maj 2021 i enlighet med föreningens 
stadgar §16 Kallelse till föreningsstämma. 

Stämman beslutade att kallelsen skett i behörig ordning. 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Årsredovisningen (se Bilaga 2 gicks igenom på stämman sida för sida. 

Jan Kjellgren, föreningens internrevisor, kommenterade Not 3 Drift och underhåll apropå posten 
reparationer som var ungefär det samma som tidigare år trots att kostnaden för reparationer av 
vattenskador har ökat. 

Internrevisorn kommenterade Not 4 Övriga externa kostnader och posten 
administrationskostnader. Av denna kostnad är 110 000 kr juristkostnader, något som ökat mot 
föregående år. 

Internrevisorn och stämmoordföranden kommenterade om att redovisningen av skulder förändrats 
under Not 16 och 17 Skulder till kreditinstitut. Ett förtydligande av detta nämns 

 

Stämman beslutade att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna. 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

Föreningens internrevisor, Jan Kjellgren, presenterade revisionsberättelse. 

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

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

Stämman beslutade att fatta beslut i enlighet med styrelsens förslag (se Bilaga 2). 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt. 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som 
valts av föreningsstämman 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, presenterade valberedningens förslag till 
arvodesfördelning för år 2021 (se Bilaga 3). 
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Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, hade ordet. Valberedningens förslag var 8 ordinarie 
ledamöter inklusive en HSB-ledamot, samt 1 suppleant. 

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, hade ordet och presenterade valberedningens förslag (se 
Bilaga 3) till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. Förslaget var att välja;  

 Mikael Hakali, ordförande, 2 år 
 Gustav Utterheim, ledamot, 2 år 
 Christer Rundström, ledamot, 2 år 
 Siemon Wezeman, ledamot, 2 år 
 Georgia Karabina, suppleant, 1 år 

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 

Styrelsens sammansättning 

Namn Mandatperiod kvar* Post 
Mikael Hakali 2 år Ordförande 
Gustav Utterheim 2 år Ledamot 
Christer Rundström 2 år Ledamot 
Siemon Wezeman 2 år Ledamot 
Mikael Ekwall 1 år Ledamot 
Thomas Fredriksson 1 år Ledamot 
Petra Güler 1 år Ledamot 
Georgia Karabina 1 år Suppleant 
Sanna Hägglund 1 år HSB-ledamot 

*Mandatperiod kvar avser tid efter stämmans beslut. 

18. Presentation av HSB-ledamot 

Föreningens av HSB utsedda ledamot, Sanna Hägglund, hade ordet och presenterade sig. 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, hade ordet och presenterade valberedningens förslag; att 
välja en ordinarie förtroendevald revisor och ingen suppleant. 

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 
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20. Val av revisor/er och suppleant 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, hade ordet och presenterade valberedningens förslag; att 
välja om Jan Kjellgren till internrevisor. (Se Bilaga 3) 

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag att välja Jan Kjellgren till internrevisor, 1 år. 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Stämman beslutade att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3 st. 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

Stämman lämnade förslag att välja Sonja Okker till ordförande för valberedningen, Cilgia Könz till 
ledamot och Lena Johansson till ledamot. 

Stämman beslutade att anta förslaget enligt ovan. 

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i 
HSB 

Valberedningens ordförande, Sonja Okker, hade ordet och presenterade valberedningens förslag; att 
välja Cilgia Könz och Mikael Hakali till distriktsombud på 1 år samt Thomas Fredriksson och Lena 
Johansson till distriktsombudssuppleanter på 1 år. (Se Bilaga 3) 

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag. 

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden som angivits i kallelsen 

a. Förslag till beslut om tillfälligt övertagande av underhållsåtgärd 
Föreningen står inför ett kommande fönsterbyte. I och med detta 
arbete måste föreningen temporärt ta över ansvaret för underhållet 
av fönsterna från bostadsrättsinnehavaren under den tiden 
entreprenörerna är inne i de enskilda lägenheterna. 
 
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att föreningen tillfälligt 
övertar ansvar för inre underhållsåtgärd avseende fönster (§31 i 
föreningens stadgar, punkter 5 och 6) under entreprenadtiden i 
enlighet med stadgarna §34 (Bostadsrättsföreningens övertagande av 
underhållsåtgärd). 
 
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag. Beslutet var 
enhälligt. 

25. Föreningsstämmans avslutande 

Stämman avslutades kl. 20:32. 
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__________________________                     ___________________________ 

Mikael Enström, stämmoordförande                       Gustav Utterheim, protokollförare 

__________________________                     ___________________________ 

Mikael Hakali, protokolljusterare.                            Siemon Wezeman, protokolljusterare 


