
 
PROTOKOLL FÖRT VID BRF ENTITANS  
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015 

Föreningsstämman hölls kl. 19:00- 21:45, 16 april 
2015 i Brf Korsriddarens föreningslokal,  
Hägerstensvägen 165. 

1. Stämman öppnas  
Styrelsens ordförande Ulrik Carlsson hälsade alla välkomna till årets stämma.  
 
2. Val av ordförande vid stämman 
Ulrik Carlsson föreslog Stefan Johansson till ordförande vid stämman.  
Beslut: Stämman valde Stefan Johansson till ordförande vid stämman. 
 
3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare. 
Ordförande meddelade att han utsett Minoti Sen till protokollförare. 
 
4. Godkännande av röstlängd, se bilaga 

  Närvarande var totalt 35 röstberättigande, varav 3 genom fullmakt. Röstlängd bifogas 
som bilaga.  

  Beslut: Stämman godkände röstlängden. 
 
5. Fastställande av dagordning, se bilaga.  
Beslut: Stämman godkände dagordningen.  
 
6. Val av två justerare tillika rösträknare.   
Justerarna skall tillsammans med ordförande justera protokollet.  

      Beslut: Stämman valde Carina Wide, Hövdingagatan 5A och  
      Idde Schultz, Manhemsgatan 11 till justerare tillika rösträknare.  

 
7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna.  
Stämman fastslog att kallelse skett i enlighet med stadgarna.  
 
8. Styrelsens årsredovisning, se bilaga 
Ulrik Carlsson föreningsordförande föredrog årsberättelsen.  
Kommentarer i korthet; Några medlemmar önskar telefontillgänglighet till styrelsen 
som komplement till e-post. Styrelsen har en telefon med telefonsvarare, den lyssnas 
minst en men oftast flera gånger i veckan. Styrelsen skall under 2015 göra en översyn 
av stengolv i trapphusen. Flera medlemmar utrycker sin uppskattning av stengolven 



och framför att man bör begränsa renoveringskostnaderna. Mötesordförande Stefan 
Johansson gick igenom bokslutet; En medlem undrar varför föreningen har mer 
pengar på HSB avräkningskonto detta år jämfört föregående? Fredrik Mannberg 
berättar att 2014 var ett mellanår utan stora utgiftsposter.  
Beslut: Stämman beslöt att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.  
 
9. Revisorernas berättelse.  
Föreningens revisor Ulf Torstensson redogjorde för revisorernas arbete och föreslog 
stämman att godkänna redovisningen och ge ansvarsfrihet till styrelsen. 

      Beslut: Stämman beslöt godkänna revisorernas berättelse och lägga den till  
      handlingarna. 

 
    10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 

Beslut: Stämman beslöt fastställa resultat och balansräkning. 
 

     11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt   
     den fastställda balansräkningen.  
      Styrelsens förslag till resultatdisposition redovisas i årsredovisningen.  
      Beslut: Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag på resultatdisposition.  
 

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
Beslut: Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Beslutet var enhälligt.  
 
13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra 
ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. 
Valberedningens förslag till stämman är att bibehålla samma ersättningsnivå som 
tidigare för samtliga förtroende valda, se nedan. 
Beslut: Stämman beslöt ge 2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till 
styrelsen för år 2015 att fritt fördela.  
Stämman beslöt ge 0,25 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till 
revisorerna för år 2015 att fritt fördela.   
Stämman beslöt ge 0,2 basbelopp exklusive sociala avgifter i ersättning till 
valberedning för år 2015 att fritt fördela.  
 

    14. Val av styrelseledamöter. 

    Susanna Leijonhufvud från valberedningen redovisade Valberedningens förslag:  

Idde Schultz nyval 2 år. Pia Karlsson nyval 2 år. Minoti Sen omval 2 år.                                
Fredrik Mannberg omval 1 år.  

Cesar Bengtsson Morales och Christer Karlsson har ett år kvar av sina 
mandatperioder.     

     Beslut: Stämman beslöt att bifalla samtliga förslag från Valberedningen.  

    15. Val av revisor och revisorssuppleant. 



 
     Valberedningen föreslog Göran Rönn som nyval 1 år som ordinarie revisor och  
     Anna Westerholm på omval 1 år som revisorssuppleant.  
     Beslut: Stämman beslöt bifalla båda valberedningens förslag.  

 
16. Val av valberedning 
 
Valberedningens förslag är Fredrik Odhammar omval 1 år, Ulrik Carlsson nyval 1år 
och Anna Svahn nyval 1år.  
Beslut: Stämman beslöt bifalla samtliga valberedningens förslag. Fredrik Odhammar 
valdes till sammankallande.  
17. Val av ombud och suppleant till distriktsstämma HSB. 
 
Beslut: Stämman beslöt ålägga styrelsen att utse ombud och suppleant till HSB 
distriktsstämma.  
 
18. Val av flaggmästare. 
 
Susanna Leijonhufvud föreslogs som flaggmästare.  
Beslut: Susanna Leijonhufvud valdes som flaggmästare. 
 
19. Förslag från styrelse. 
 
1. Nya stadgar, se bilaga.  

 
Ulrik Carlsson redogjorde för styrelsens förslag på nya stadgar.  
Beslut: På denna första läsning antogs stadgarna enhälligt.  
 
2. Planteringslådor, se bilaga. 
 
Christer Karlsson redogjorde för styrelsens förslag. Gisela Eckerbom begärde 
votering och rösträkning i frågan. 
Beslut: Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag med 26 ja röster respektive 2 nej 
röster. 
 

     3. Bilpool, se bilaga. 
      Christer Karlsson redogjorde för styrelsens förslag. 

 Flera olika synpunkter för och mot förslaget framkom. Flera medlemmar undrade hur  
 stort intresset att använda bilpool är bland föreningens medlemmar. Styrelsen ändrade  
 sitt förslag: Till styrelsens grundförslag (se bilaga) lades ett tillägg: 
 “Styrelsens får fullmakt att verkställa förslaget under förutsättning att en  
 medlemsenkät genomförs och om föreningens medlemmar i den, visar tillräckligt 
 stort intresse att vara med i en bilpool. ” 
 Votering och rösträkning föreslogs av Gisela Eckerbom 
Beslut: Stämman beslöt bifalla styrelsens förslag med tillägget med 21 ja röster 
respektive 8 nej röster.  
20. Motioner; inga motioner från medlemmar 2015. 



21. Övriga frågor.  
-inga 

    22. Stämmans avslutande 
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade stämman.  

 
 

.....................................                                                  ...................................... 

Minoti Sen, Protokollförare.                                          Stefan Johansson, Ordförande 

 

...................................                                                   ........................................ 

Idde Schultz, Justerare                                                    Carina Wide, Justerare 


