
BRF Kolonnen 2
Stämmoprotokoll 2014 (för verksamhetsåret 2013)
Datum: 2014-05-08, kl 19.00
Lokal: Ringvägen 131 i källaren

1. Föreningens ordförande Lotta Branneby förklarar stämman öppnad.

2. Stämman godkänner dagordningen.

3. Stämman väljer Lotta Branneby till stämmans ordförande.

4. Stämman väljer Louise Tidholm till protokollförare.

5. Stämman väljer Camilla Lind och Jenny Wahlberg till justeringsmän och rösträknare.

6. Stämman anser enhälligt att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

7. Fastställande av röstlängd, 10 röstberättigade.

8. Föreningens kassör Anders Lindgren går igenom årsredovisningen och de viktigaste 
händelserna under verksamhetsåret och visar hur de har påverkat ekonomin.

9. Föreningens kassör Anders Lindgren går igenom revisorernas berättelse. 
Stämman beslutar att lägga den till handlingarna.

10. Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen. (se sidan 5 i årsredovisningen)

12. Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas
rekommendation.

13. Stämman beslutar att styrelsen likt förra året får arvode på två basbelopp exklusive 
sociala avgifter att disponera på valfritt sätt mellan ledamöter och suppleanter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman väljer Anders Lindgren till ledamot på 1 år, Lotta Branneby till ledamot på 2 år 
och Jan Holmberg till ledamot på 2 år. Camilla Lind och Daniel Olausson väljs till 
suppleanter på 1 år. 



15. Till internrevisor väljer stämman liksom föregående år medlemmen Lennart Berg. 
Stämman väljer Hans-Olof Olsson, SamRev Revisionsbyrå AB som extern revisor.

16. Till valberedning väljer stämman Kjell Lindström.

17. En motion har inkommit gällande stadgeändring för att ge föreningen möjlighet att i 
enlighet med ny lag ta ut en avgift, om max 10 procent av ett prisbasbelopp, av 
lägenhetsinnehavare vid andrahandsuthyrning. Anledningen till en sådan avgift vore att 
den som hyr i andrahand inte har samma intresse i huset och föreningen som 
lägenhetsinnehavaren och därför inte förväntas ta samma ansvar för husskötsel och 
föreningsarbete.

Röstresultat i frågan: 9 personer röstade Ja i frågan, samt att ytterligare 1 person röstade ja 
via fullmakt. 1 person röstade Nej i frågan.

18. Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet Ordförande

Louise Tidholm Lotta Branneby

Justeras: Justeras:

Camilla Lind   Jenny Wahlberg


