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 FÖRENINGSSTÄMMA Utdelad 2013-05-10 
 

 KALLELSE/DAGORDNING 
Styrelsen för Brf Stockholmsblick kallar till ordinarie föreningsstämma ! 
 
Tid: 2013-05-30 klockan 18.00 – mingel med kaffe och smörgås inleder 
Plats: Hyresgästföreningens lokal Nybohovsgränd 17, 2tr ner. 

Dagordning för årsstämman    (Bilagorna kan skickas ut senast 1 V före mötet) 

§1 Stämmans öppnande kl. 18.30 

§2 Fastställande av röstlängd – (pricka av närvaro, en för varje LGH, kolla rösträtt och fullmakt, 
dela ut ev. röstlapp) 

§3 Val av stämmoordförande  

§4 Val av protokollförare 

§5 Fastställande av förslag till dagordning 

§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 

§7 Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning – Bilaga 1, sid 1-4  

§9 Föredragning av revisorernas berättelse – Bilaga 2 från Revisor  

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 1, sid 5-9 från EK-förvaltare 

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

§12 Beslut om resultatdisposition (förslag för uppkommen vinst eller täckande av förlust, Bilaga 1, 
sid 4) 

§13 Återföring av Bogaranti Bilaga 5 

§14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår – 
Bilaga 3 (förslag från Valberedning) 

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter – Bilaga 3 (förslag från Valberedning) 

§16 Val av revisorer – Bilaga 3 (förslag från Valberedning) 

§17 Val av valberedning – Bilaga 3  

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor ”Propositioner” samt av 
föreningsmedlemmar anmälda ärenden ”Motioner”  
1 Proposition har lagts av styrelsen angående balkonger.  Bilaga 4 
Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

§19 Stämmans avslutande 
Eventuella diskussionspunkter tas upp efter stämmans avslutande och noteras separat 
som Minnesanteckning för styrelsen  
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Bilaga 5  
Information om Återställande av säkerhet Bostadsgaranti 
 
Återställande av säkerhet för insatsen  och förskottett i bostadsrättsförening 
 
Gällande säkerheten för insatsen 
 
Innan lägenheterna BRF Stockholmsblick kunde upplåtas med bostadsrätt upprättade den då 
byggande styrelsen och BESQAB en ekonomisk plan för föreningens verksamhet. Planen 
registrerades hos Bolagsverket och föreningen ansökte samtidigt om tillstånd att upplåta 
lägenheterna med bostadsrätt. 
Eftersom den slutliga anskaffningskostnaden för föreningens hus inte var känd vid detta tillfälle, 
krävde Bolagsverket i enlighet med lagens bestämmelser en säkerhet från 
bostadsrättsföreningen för insatserna (grundavgifterna). Säkerheten ordnade byggentreprenören 
genom en garantiförbindelse från AB Bostadsgaranti. 
Styrelsen har så snart den slutliga kostnaden blev känd redovisat denna på föreningsstämman. 
Detta skedde på föreningsstämman 2010, där togs detta upp och under punkten 7 i protokollet 
noterades följande ” Styrelsen redovisade att den slutliga kostnaden för anskaffandet av 
föreningens hus har uppgått till 86 500 000 kr.”  
 
Eftersom erforderlig tid har förflutit och ingen medlem väckt talan avseende kostnaden, har 
den nuvarande styrelsen nu lämnat uppdrag till AB Bostadsgaranti att slutföra avvecklingen 
av insatssäkerheten. 
 
 
 
Gällande säkerheten för förskottet 
 
I samband med bildandet av bostadsrättsföreningen och uppförandet av föreningens hus 
medverkade AB Bostadsgaranti genom utfärdande av garantier efter initiativ av BESQAB 
Projektutveckling AB. För att knyta kunder till de olika bostadsrätterna upprättade den 
byggande styrelsen en kostnadskalkyl för att kunna teckna förhandsavtal och i samband med 
detta också kunna ta in förskott på den kommande insatsen. Ett villkor för att kunna ta in 
förskott var då att registreringsmyndighet givit föreningen tillstånd till detta och att föreningen 
även ställt en säkerhet för de tänkta förskotten. 
AB Bostadsgaranti ställde 2007-05-28 en säkerhet om 760 000 kr som säkerhet för 
förskottsmedlen. 
Avgiften, i form av en engångsavgift, för denna säkerhet betalades av entreprenören, 
 
Eftersom erforderlig tid har förflutit kan föreningen nu återställa denna förskottsäkerhet 
från Bolagsverket, den nuvarande styrelsen har nu lämnat uppdrag till AB Bostadsgaranti att 
slutföra avvecklingen även för förskottsäkerhet och därmed avvecklas ur Bostadsgarantis 
register. 
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Bilaga 3 Valberedningens förslag verksamhetsåret 2013 
 
Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen verksamhetsåret 2013 

• Till ledamöter och suppleanter ska utgå ersättning med 999 kr/person,  
• Ledamöter och suppleanter har rätt att under år 2013 få ersättning för utlägg i samband 

med styrelsemöten.  
• Samt föreningen bekostar måltid/underhållning/friskvård som vid 2 tillfällen (en höst-

kickoff och en vår-avslut) genomförs gemensamt. maximalt 2000 kr per person och 
gång vilket faktureras föreningen. 

• Styrelsemedlemmarna ska närvara minst 60% av årets möten och fullgöra sina 
uppdrag för att bli berättigad till arvodet och få delta på vårens aktivitet.   

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 
Valberedningens förslag till arvoden för revisorer verksamhetsåret 2013 

Revisorer ska anlitas för uppdraget och arvode sker enligt fakturering. 
Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 
Valberedningens förslag till styrelse för Brf Stockholmsblick verksamhetsåret 2013 

Valberedningen har gått ut med förfrågan till medlemmarna och efter detta föreslår 
nedanstående. Styrelsens medlemmar får ändra det föreslagna arbetsuppgifterna 
mellan sig. 
 
Charlotta Alvaeus ledamot  (ordf) 
Gabriella Bartha ledamot  (sekr) 
Ralf Forsblom ledamot   (ek)    
Robin Wallen ledamot  (nyckel) 
Niklas Kaunitz ledamot  (samfäll) 
Kalle Lindholm 1 suppleant   (boendemiljö) 
Inger Tengqvist 2 suppleant   (felanm) 
Katrin Tombach 3 suppleant  (samfäll) 
Michael Lindgren 4 suppleant  (hemsida) 

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 
Valberedningens förslag till revisorer för Brf Stockholmsblick verksamhetsåret 2013 

Att stämman överlåter till styrelsen att tillsammans med ekonomiförvaltaren utse 
lämplig revisor för uppdraget att revidera föreningens bokföring och dokument.  

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 
Förslag till valberedning för Brf Stockholmsblick verksamhetsåret 2013 

Per Nilsson sammankallande 
???  biträdande 

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
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Bilaga 4 Styrelsens proposition  
 
 
Proposition till brf. Stockholmsblicks årsstämma 2013: 
 
Om gardiner och persienner på balkonger  
Många i huset har låtit glasa in sina balkonger under hösten 2012. Styrelsen vill genom 
denna proposition ta reda på medlemmarnas syn på om vi ska få klä in balkonger – 
såväl inglasade som icke inglasade – med gardiner, persienner och annat som kan 
påverka utsikt från grannlägenheter. Parabolantenner tillåts till exempel inte, bland 
annat av denna anledning. 

 

Styrelsen vill att årsmötet voterar om denna fråga med följande lydelse: 

Ska brf Stockholmsblick tillåta gardiner, persienner och andra inredningsdetaljer som 
helt eller delvis täcker genomskinliga glasytor på balkonger? 

 

Svarsalternativ JA eller NEJ 

 

Styrelsen brf Stockholmsblick den 26 mars 2013 
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Ordförklaring för årsredovisning 

 
Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. 

Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. 

Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. 

Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman 
beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. 

Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, egetkapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. 

Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma 
underhållsfond, Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. 

Förvaltningsberättelse, Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. 

Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. 

Långfristiga skalder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. 

Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. 

Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än 
kostnaderna uppstår ett överskott. 

Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella 
borgensförbindelser. 

Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift, Årsavgiften ar oftast 
föreningens viktigaste intäkt. 

Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter. 
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