
STÄMMOPROTOKOLL BRF BETEL 

ÅRSSTÄMMA 2020-06-23 

 

 

§1 Föreningsstämmans öppnande 

Föreningens ordförande Ingrid Bexell Hultén öppnar mötet. Med anledning av den pågående 

pandemin tillåts på årsstämman även poströster för att minimera antalet deltagare på själva 

stämman. 

§2 Val av stämmoordförande 

Beslut: Helena Norin 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. 3 rösträtter, 57 poströsträtter och 0 

fullmakter. Totalt 60 rösträtter. 

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. 

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

Beslut: Till justeringspersoner och rösträknare valdes Eleonor Skoog och Malin 

Abrahamsson. 

§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 

2019. 

§10 Genomgång av revisorernas berättelse 

Mötesordförande sammanfattar revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2019. 

§11 Beslut av fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för 2019. 



§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: Stämman beslutade att de ekonomiska ersättningarna skall vara oförändrande från 

2019.  

Arvodena för 2020 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 9 ordinarie styrelseledamöter inklusive 

ledamot från HSB, 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 (omval) 

Helena Norin (omval) 

Andreas Haggärde  

Viktor Turegård  

Eva-Lotta Blom (omval) 

Henrik Östlund (omval) 

Eleonor Skoog (nyval) 

Lisa Sundback (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 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant. 

  



§19 Val av revisor/-er och suppleant 

Valberedningen presenterade sitt förslag. 

 Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

Revisor: Av HSB utsedd revisionsbyrå. 

Föreningsvald revisor: Magnus Gillberg. 

Föreningsvald 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) 

Malin Abrahamsson 

Staffan Wahlbeck 

§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 Proposition. Gemensamt elavtal för föreningen. 

Beslut: Stämman beslutade bifalla propositionen. 

§23.2 Motion 1. Motion att utreda el-dragning för solceller på föreningens tak 

Beslut: Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 

§23.3 Motion 2. Sol i Paradiset 

Beslut: Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 

§24 Lottning av parkeringsplatser 

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

1. Jennifer & Pernilla Säll 

2. Eva-Lotta Blom 

3. Annika Witting 

4. Ingvar Larsson 

5. Malin Abrahamsson 

6. Bo Hallblom (Elbilsplats 3)  

7. Elsa Leth (Elbilsplats 2)  

8. Josefine Munoz (Elbilsplats 1)  

Reserv 1. Viktor Turegård 

Reserv 2. Carolina Linde 

Reserv 3. Linn Lyster 

§25 Föreningsstämman avslutas. 

Mötesordförande förklarade stämman avslutad. 
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Andreas Haggärde Helena Norin 

Protokollförare Mötesordförande 

 

 

 

 

Eleonor Skoog  Malin Abrahamsson  

Justeringsperson Justeringsperson 


