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BRF Östervägen 14 Solna 
Protokoll till Ordinarie Föreningsstämma 

 
Härmed kallas du som bostadrättshavare i Bostadsrättsföreningen Östervägen 14 Solna till 
Ordinarie Föreningsstämma år 2017. 
 
Datum och tid: 2017-05-18 kl. 19:00  
Plats: Hyreslokalen vänster om porten Östervägen 14A.   
Dagordning: 
 
 
1. Stämmans öppnande. 

Suppleanten Lina Ärfström förklarade stämman öppnad. 
 
2. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes av närvarande medlemmar. 
 

3. Val av stämmoordförande. 
Stämman valde Lina Ärfström till stämmans ordförande. 

 
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 

Till protokollförare utsåg stämman Nathalie Backman. 
 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Agneta Malmgren och Hanna Ohlsén utsågs av stämman till justeringsmän, tillika 
rösträknare. 

 
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

Det ansågs att stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst. 
 

7. Fastställande av röstlängd. 
Som röstlängd fastställdes den bifogade närvaroförteckningen (se bilaga) att 11 
medlemmar varit närvarande. 

 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 

Inga väsentliga händelser har utförts det gångna verksamhetsåret. Stämman 
informerades om att föreningen har lån på 2 MKR. 

 
9. Föredragning av revisorns berättelse. 

Revisorns berättelse för det gångna verksamhetsåret godkändes av stämman.  
 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
Stämman beslöt att resultat- och balansräkning kunde fastställas. 

 
11. Beslut om resultatdisposition. 

Stämman godkände resultatdispositionen. Årets vinst 313 658 kronor varav 250 000 
kronor överförs till underhållsfonden. Resterande överförs i en ny räkning. 

 
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

Stämman beslöt att styrelseledamöterna beviljas full ansvarsfrihet. 
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13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår. 
Styrelsen föreslår att 40 000 kronor exklusive sociala avgifter, fördelas mellan 
styrelseledamöterna och suppleanterna enligt styrelsens gottfinnande, dvs samma som 
föregående år. Stämman godkänner förslaget. 

 
14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, och en revisor. 
 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
Lina Ärfström avgår från sin styrelsepost. 
 
Stämman beslutade på valberedningens förslag att välja: 
 
Nathalie Backman omval 
Stefan Norström omval 
Rosa Gröning omval 
Johan Ringdal omval 
Hanna Ohlsén nyval 
Einar Nygård nyval 
Sanna Arndt nyval 

 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

BRF:en fortsätter att anlita Feiff Revision och Redovisning och därmed tillika 
bolagets revisorer och revisorssuppleanter. 

 
17. Val av valberedning. 

Johan Stamvall och Agneta Malmgren. 
 

18. Inkomna motioner. 
Inga inkomna motioner. 

 
19. Arbetsgrupper – Trädgård  

Katarina Gradin och Agneta Malmgren erbjöd sig att fortsätta ansvara för att blommor 
planteras. De säger till om hjälp med vattning och i övrigt hjälper alla till att hålla 
snyggt! 

 
20. Stämmans avslutande 

Lina Ärfström förklarade stämman avslutad och tackar för visat intresse. 
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Ordförande    Protkollförare 
 

 
 

_______________________________  _______________________________ 
Lina Ärfström   Nathalie Backman 
 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Agneta Malmgren   Hanna Ohlsén 


