
BRF Kolonnen 2 
Stämmoprotokoll 2011 (för verksamhetsåret 2010) 
Datum: 2011-05-12, kl 19.00 
Plats: Källarlokalen bredvid tvättstugan 
 
 
 
 
1. Föreningens ordförande Lotta Branneby förklarar stämman öppnad. 
 
2. Stämman godkänner dagordningen. 
 
3. Stämman väljer SBC:s representant och föreningens tekniske förvaltare Torbjörn 
Hemmingsson till stämmoordförande. 
 
4. Stämman väljer Karin Holm till protokollförare. 
 
5. Stämman väljer Erik Sjölund och Andreas Schyman till justeringsmän och rösträknare. 
 
6. Stämman anser enhälligt att kallelse skett enligt föreningens stadgar. 
 
7. Fastställande av röstlängd, 15 röstberättigade samt en fullmakt. 
 
8. Föreningens kassör Anders Lindgren går igenom de viktigaste händelserna under 
verksamhetsåret och visar hur det har påverkat ekonomin. 
 
9. Styrelsen läser upp revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga den till 
handlingarna. 
 
10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen. 
 
11. Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen. 
 
12. Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas 
rekommendation. 
 
13. Stämman beslutar att styrelsen får totalt ett (1) basbelopp exklusive sociala avgifter i arvode 
att disponera på valfritt sätt mellan ledamöterna 
 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamöterna Lotta Branneby, Jan 
Holmberg samt Anders Lindgren har 1 år kvar på sin mandatperiod. 
 
Valberedningen föreslår Andreas Schyman och Erik Leijonhufvud som nya ordinarie ledamöter 
på 2 år. 
 
Tobias Kaj och Kristoffer Bergman föreslås som styrelsesuppleanter ytterligare 1 år. 
 



Stämman beslutar att gå på valberedningens förslag och hälsar våra nya ledamöter Andreas och 
Erik välkomna i styrelsen. 
 
15. Till internrevisor väljer stämman liksom föregående år medlemmen Lennart Berg. Stämman 
väljer att behålla Ralf Toresson Revision AB som extern revisor. 
 
16. Till valberedning väljer stämman Karin Holm och Niclas Elofsson. Karin väljs till 
sammankallande i valberedningen. 
 
17. Inga ärenden inkomna. 
 
19. Ordföranden förklarar stämman avslutad. Tack alla medlemmar för ett bra år och önskar lycka 
till i fortsättningen! 
 
20. Övriga frågor. Behovet av grovsoprum diskuteras. Det är svårt att ordna med detta på ett bra 
vis. Vikten av att kompetens om föreningens verksamhet och drift sprids inom den nya styrelsen 
tas upp. Problem med stopp i tvätthoarna i tvättstugan lyfts samt önskan om en plats att sitta på i 
tvättstugan. 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande       
 
 
 
Karin Holm    Torbjörn Hemmingsson 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
 
Erik Sjölund      Andreas Schyman 
 


