
STÄMMOPROTOKOLL BRF BETEL 

ÅRSSTÄMMA 2019-05-06 

 

 

§1 Föreningsstämmans öppnande 

Föreningens ordförande Ingrid Bexell Hultén öppnar mötet och hälsar alla välkomna till årets 

stämma samt presenterar de som varit med i Betels styrelse sedan årsstämman 2018. 

§2 Val av stämmoordförande 

Beslut: Elisabet Undén valdes till mötesordförande för årsstämman. 

§3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Till protokollförare för stämman valde mötesordförande Andreas Haggärde. 

§4 Godkännande av röstlängd 

Förteckning av närvarande medlemmar har upprättats. 46 st rösträtter och 1 fullmakt. 

Beslut: Stämman godkände röstlängden.  

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

 Finns ingen problematik kring närvarorätt på denna stämma. 

§6 Godkännande av dagordning 

Beslut: Stämman godkände dagordningen med tillägg av informationspunkt om 

cykelparkering samt ett förslag från styrelsen kring elbilsparkering. 

§7 Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet och vara rösträknare 

Beslut: Till justeringspersoner och rösträknare valdes Eleonor Skoog och Kerstin Gröning. 

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Beslut: Kallelsen har skett i behörig ordning. 

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Föreningsordförande sammanfattar årsredovisningen och summerar föreningens ekonomi 

2018. 

§10 Genomgång av revisorernas berättelse 

Mötesordförande sammanfattar revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018. 

§11 Beslut av fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2018. 

§12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 



Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i 

årsredovisningen. 

§13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 

föreningsstämman 

Beslut: Efter votering mellan höjning med 2% och 5% beslutade stämman att höja styrelsens 

arvode med 2% med röstsiffrorna 20-14.  

Revisorernas och valberednings ersättning lämnas oförändrade.  

De nya arvodena blir 

Ordförande: 8646 kr 

Sekreterare: 8329 kr 

Övriga ledamöter: 5959 kr 

Mötesersättning på bevistat protokollfört styrelsemöte: 520 kr 

Revisorer: 5775 kr 

Valberedning: 2361 kr 

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Beslut: Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie styrelseledamöter, 

oförändrat från föregående år. 

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen presenterade sitt förslag. 

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag samt att styrelsen själv utser 

ordförande vid konstituerande möte. 

Ordinarie ledamöter: 

Ingrid Bexell Hultén 

Helena Norin 

Andreas Haggärde (omval) 

Viktor Turegård (omval) 

Eva-Lotta Blom 

Henrik Östlund 

Malin Abrahamsson (omval) 

Patrik Lundin (nyval) 

§17 Presentation av HSB-ledamot 

HSB ledamot ej närvarande på årsstämman. Ingrid Bexell Hultén presenterade vår HSB-

ledamot, Simon Svedlund, och vilken funktion han fyller i brf Betels styrelse. 

§18 Beslut om antal revisorer och suppleant 

Beslut: Stämman beslutade att utse 1 revisor samt 1 revisorssuppleant. 

  



§19 Val av revisor/-er och suppleant 

Valberedningen presenterade sitt förslag. 

 Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

Revisor: Magnus Gillberg. 

Revisorssuppleant: Maria Carlsson. 

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Beslut: Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 3 personer. 

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

Beslut: Stämman beslutade att utse följande personer till valberedning. 

Erik Wennerby (ordförande) 

Kerstin Gröning 

Eleonor Skoog 

§22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB 

Beslut: Stämman beslutade att styrelsen får frihet att själva utse fullmäktige och 

suppleanter. 

§23 Övriga anmälda ärenden samt motioner 

§23.1 Motion 1. Översyn av andelstalen. 

Beslut: Stämman ansåg motionen besvarad enligt styrelsens förslag. 

§23.2 Motion 2. Bokningssystem på nätet för gästlägenhet och samlingslokal. 

Beslut: Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 

§23.3 Motion 3. Motion av möjliggörande för fler att bygga upp på vindar. 

Sista att-satsen i motionen strök motionären. ”Att förening hjälper till med omfördelning 

av förråd.” 

Beslut: Stämman ansåg motionen besvarad enligt styrelsens förslag. 

§23.4 Motion 4. Drogs tillbaka. 

§23.5 Motion 5. Krisberedskap. 

Beslut: Stämman beslutar att bifalla motionen enligt styrelsens förslag. 

§23.6 Motion 6. Parkeringsfrågan mot Bockhornsgatan. 

Beslut: Stämman beslutar att avslå motionen enligt styrelsens förslag. 

§23.7 Information från cykelparkeringsgruppen 

 Nina Torsede från cykelparkeringsgruppen informerade om deras arbete. 

 500 kr i disposition för att få tillgång till cykelförråd samt 400 kr i årsavgift för 

cykelparkeringsplats. 

§23.8 Parkering för elbilar. 

 Beslut: Stämman beslutade enhälligt att avhandla frågan nu på stämman. 



 Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag kring disposition av 

elbilsparkeringsplatser i Betel. 

§23.9 Ge valberedningen i uppdrag (styrelsen/revisorer/valberedning/andra uppdrag) att utreda 

ekonomisk ersättning för personer med uppdrag i föreningen. 

Beslut: Valberedningen ska ta fram ett förslag för arvoden till ledamöter, valberedning och 

revisorer. Som underlag ska de undersöka hur Betel ligger till i jämförelse med andra av 

liknande föreningar.  

De ska även beakta att mycket arbete i föreningen idag görs helt ideellt och att detta inte 

heller är uteslutet för uppdrag som idag är arvoderade. 

§24 Lottning av parkeringsplatser 

Följande medlemmar erbjuds parkeringsplats det kommande året (8 st): 

1. Josefine Munoz 

2. Johan Hulten 

3. Viktor Turegård 

4. Andreas Haggärde 

5. Erik Wennerby 

6. (Elbilsplats 3) Eva-Lotta Blom 

7. (Elbilsplats 2) Aita Khorsani 

8. (Elbilsplats 1) Magnus Gillberg 

Reserv 1. Malin Abrahamsson 

Reserv 2. Anna Kröss 

Reserv 3. Per Holmberg 

§25 Föreningsstämman avslutas. 

Mötesordförande förklarade stämman avslutad. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Andreas Haggärde Elisabet Undén 

Protokollförare Mötesordförande 

 

 

 

 

Kerstin Gröning Eleonor Skoog 

Justeringsperson Justeringsperson 


