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HSB Brf Lofoten 

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Datum/tid: Tisdag 2018-11-27 kl. 19.00 
Plats: Husby Träff, Edvard Griegssgången 16, Husby 
1. Föreningsstämmans öppnande  

Föreningens ordförande, Arne Lundborg, hälsar de närvarande välkomna och förklarar 
stämman öppnad kl 19.05. 
 

2. Val av stämmoordförande  
Tomas Merio väljs till ordförande för stämman. 
 

3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare vid stämman  
Ordföranden Tomas Merio väljer Jan Carlqvist till sekreterare för stämmoprotokollet. 
 

4. Godkännande av röstlängd 
Enligt upprättad röstlängd är 16 bostadsrättsmedlemmar, varav 1 fullmakt, 
röstberättigade. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas protokollet – Bilaga 1. 
 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
Ingen utomstående person har anmälts som närvarande vid stämman. 
Stämman beslutade att följa tidigare praxis där biträde/sambo får delta på stämman dock 
utan egen rösträtt 
 

6. Godkännande av dagordning 
Den enligt stadgarna upprättade dagordningen godkänns. 
 

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
Franz Kreutzkopf och Sten-Olof Mattsson väljs till justeringsmän. 
 

8. Val av minst två rösträknare 
Franz Kreutzkopf och Sten-Olof Mattsson väljs till rösträknare. 
 

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Det konstateras att föreningsstämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
Ordföranden Tomas Merio föredrar årsredovisningen per rubrik, sida för sida. 
Föreningsstämman godkänner årsredovisningen och beslutar lägga den till handlingarna. 
 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 
Tomas Merio kommenterar revisionsberättelsen, som tidigare bifogats årsredovisningen 
till samtliga medlemmar. Föreningsstämman godkänner revisionsberättelsen, som läggs 
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till handlingarna. 
 

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman beslutar godkänna resultat- och balansräkningen. 
 

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för 
styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som 
valts av föreningsstämman  
Styrelsen 
Stämman beslutar enligt förslag om höjning med 5 % av styrelsearvodet, från 1 050 kr 
till 1 100 kr/ledamot och protokollfört möte samt en höjning med 5 % för ordinarie 
arvode från 210 000 kr/år till 220 500 kr/år, att fördelas inom styrelsen beroende på 
arbetsinsats. 
Omröstning skedde med röstkort där 7 stämmodeltagare röstade för höjningen och 6 
röstade för oförändrade belopp.  
 
Revisorerna 
Stämman beslutar enligt förslag om en höjning med av revisorsarvodet med 165 kr/år, 
från 13 335 kr till 13 500 kr/år. Arvodet fördelas mellan ordinarie revisor och suppleant. 
 
Valberedning 
Stämman beslutar enligt förslag om en höjning med 100 kr/år av arvodet för 
valberedningen, från 8 400 kr/år till 8 500 kr/år, att fördelas inom valberedningen. 
 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 6 ordinarie styrelseledamöter 
och 4 suppleanter. 
 

17. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter 
Valberedningen presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter. 
 
Till ordinarie ledamöter i styrelsen väljs 
Arne Lundborg omval 2 år 
Catharina Markeland omval 2 år 
Cecilia Gjerdrum omval 2 år 
 
Till suppleanter i styrelsen väljs 
Anders Näsmark omval 1 år 
Andrei Pintea omval 1 år 
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Torbjörn Söderman omval 1 år 
 
Stämman beslutar att välja ledamöterna och suppleanterna enligt valberedningens 
förslag. 
 

18. Presentation av HSB-ledamot 
Då Jessica Sjödin, HSB, inte kan närvara vid stämman, refererar sekreteraren till 
föregående stämmas presentation. 
 

19. Beslut om antal revisorer och suppleant 
Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 1 ordinarie revisor och 1 
suppleant. 
 

20. Val av revisor/er och suppleant 
Till revisor väljs Bechir Arfaui (omval 1 år) och till suppleant Farial Shakibi (omval 1 
år). 
 

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 
Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 2 ledamöter i valberedningen, 
varav en är sammankallande. 
 

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
Till valberedningen väljs Sten-Olof Mattson (sammankallande) och Olle Andersson, 
båda omval 1 år. 
 

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i 
HSB 
Till distriktsombud väljs styrelsens ordinarie ledamöter. Till suppleanter väljs styrelsens 
suppleanter. 
 

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar 
anmälda ärenden 
 
a. Använda stängt grovsoprum som cykelrum. 
Styrelsen rekommenderar avslag p.g.a. att grovsoprummet fortfarande måste användas 
av de näringsidkare som har hantering av grovsopor inskrivet i hyreskontraktet, som 
Förskolan Brostugan.  
Beslut: Motionen avslås av stämman. 
 
 b. Reparation av vägbom på Lofotengatan 
Styrelsen rekommenderar avslag p.g.a. underhåll av lås, vilket hanteras som ett löpande 
ärende, som ska felanmälas.  
Beslut: Motionen avslås av stämman. 
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25.  Föreningsstämmans avslutande 
Ordföranden Tomas Merio avslutar stämman kl 19.55. 
 
 
Bilaga 1: Närvarolista 
Bilaga 2: Stämmohandlingarna 
 
  

 
Vid protokollet: 
 
 
……………………………………. 
Jan Carlqvist 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
..………………………………        …………………………… 
Tomas Merio    Franz Kreutzkopf 
 
 
 
 
 
……………………………… 
Sten-Olof Mattsson 

 


