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Styrelsen för Brf Stockholmsblick kallar till ordinarie föreningsstämma ! 

Tid: 2020-06-07 klockan 17.00  
Plats: Entréplan. (tag med egen stol) 

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 
1. Stämmans öppnande kl. 17.00

2. Godkännande av dagordning

3. Val av stämmoordförande

4. Val av protokollförare

5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst -

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

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning – Bilaga 1 från EK-förvaltare (skickas ut senast 1 V före mötet) 

9. Föredragning av revisorns berättelse – Bilaga 2 från Revisor (skickas ut senast 1 V före mötet) 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition (användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust)

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår –
Bilaga 3 från Valberedning (skickas ut senast 1 V före mötet)

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter – forts Bilaga 3 (förslag från valberedning)

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter– forts Bilaga 3 (skickas ut senast 1 V före mötet)

16. Val av valberedning – forts Bilaga 3 (skickas ut senast 1 V före mötet)

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor ”Propositioner” samt av
föreningsmedlemmar anmälda ärenden ”Motioner”
a. 1 Proposition från styrelsen har lagts. – Bilaga 4 (skickas ut senast 1 V före mötet)
b. 1 Motion från medlemmarna har inkommit. - Bilaga 5 (skickas ut senast 1 V före mötet) 

(enl. Stadgar: motion ska inkommit 1/2 eller senast tidpunkt som styrelsen medger i eventuellt anslag) 

18. Stämmans avslutande
19. Eventuella diskussionspunkter tas upp efter stämmans avslutande och noteras separat

som Minnesanteckning för styrelsen
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Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2020 

Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen 
• Ersättningar till ledamöter och suppleanter oförändrade 2020 enligt nedan:

o Ordförande 9 000 kr
o Sekreterare 8 000 kr
o Kassör 8 000 kr
o Övriga ledamöter 4000 kr/person.
o Suppleanter 2 500 kr/person.
Totalt 34500 kr

• Ledamöter och suppleanter har rätt att under år 2020 få ersättning för utlägg i samband med 
styrelsemöten.
• Samt föreningen bekostar måltid/underhållning/friskvård som vid 1 tillfälle

(t.ex. en höstkickoff /julmiddag/våravslutning) genomförs gemensamt med maximalt 1 000 kr/person, 
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 de gemensamma aktiviteterna.

• Utbetalning ska ske i anslutning till mandatperiodens slut (våren)

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 

Valberedningens förslag till arvoden för revisorer 
• 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 
Valberedningens jobb är ganska omfattade.  
För att få en kontinuitet i styrelsens arbete. Bör förslagsvis 3 ledamöter sitta på minst 2 år.  
Valberedning föreslår även att styrelsen fortsättningsvis består av 5 ledamöter och en 
suppleant.  
Övriga medlemmar i föreningen förväntas vara behjälpliga om styrelsen behöver extra hjälp 
i något ärende som gäller föreningen. Alla medlemmar i en bostadsrättförening har ett 
ansvar. 

Valberedningen har gått ut med förfrågan till medlemmarna och efter detta föreslår vi 
nedanstående. 
Namn styrelsepost Antal år Val 
Lars Kjerrgren ledamot 1 av 1 år Fortsätter 1 år 
Gabriella Bartha ledamot 1 av 1 år Fortsätter 1 år 
Anders Liljedahl ledamot 1 av 2 år Tillträder 
Imren Arda ledamot 1 av 2 år Tillträder 
Daniel Plöjer ledamot 1av 2 år Tillträder 
Johan Örnesved suppleant 1av 1 år Tillträder 



  

BRF STOCKHOLMSBLICK – ORG.NR. 769615-4371 
NYBOHOVSBACKEN 68 – 117 64 STOCKHOLM 

WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE – INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE 

 
Styrelseledamöterna har rätt att ändra inbördes arbetsuppgiftsfördelning. 

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

Revisorer ska anlitas för uppdraget, att utse revisor överlåts till styrelsen tillsammans 
med ekonomiförvaltaren. I förstahand anlitas BOREV Uppsala. 

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 
Förslag till valberedning för Brf Stockholmsblick 
Nuvarande valberedning kommer att lämna sina poster så det behövs tillsättas ny 
valberedning på årsmötet. 

??? sammankallande 
??? biträdande 

Har årsmötet annat förslag? Kan det föreslagna godkännas? 
 



FÖRENINGSSTÄMMA 

Bilaga 4 Förslag (Proposition) från styrelsen 

Saxat ur Stadgarna 

32 §  
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som fullgjort 
sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.  
34 § 
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller 
vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått flest 
röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet 
förrättas.  
För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

Vid röstning om du avstår innebär det att du överlåter till övriga att ta beslut. 



Proposition Laddboxar BRF Stockholmsblick

Styrelsen föreslår installation av laddboxar för el- och hybridbilar på utsidan av återvinningsrummet.

Styrelsen har tagit fram ett teknik- och finansieringsförslag där två bilar kan laddas samtidigt och 

där vi utnyttjar bidraget från Naturvårdsverket och där användarna sedan står för restrerande kostnad för investerings-

och elförbrukning.

Investeringskostnad baserat på Offert Terrawatt 2020-04-14, samt tidigare offerter från andra.

Laddbox Charge Amps AURA 2X22kW LTE.

Inklusive ny säkring 3x20A + ny central i återvinningsrum + montering + driftsättning.

Total investeringskostnad inklusive moms 42 975 kr

Ingår ej: 4G SIM-kort och abonnemang (ej krav men rekommenderas av leverantör. Tele2 149kr per år 5GB, beslutas senare)

Bidrag från Naturvårdsverket 21 488 kr

Högst 50 procent av de bidragsberättigande kostnaderna, dock högst 15 000 kronor per laddningspunkt.

Investeringskostnad för BRF 21 488 kr

Finansiering

Investeringen fördelas på de två laddpunkterna med återbetalning 4 år. (4 år för att täcka upp för ev. tid där ingen använder lösningen)

Elkostnaden debiteras användare som en schablonkostnad, beräknat på att all laddning sker hemma, 1200* mil per år och 1,62** kWh per mil.

Körsträcka per år 1200 mil

Förbrukning per mil 1,63 kWh

Kostnad per kWh 1 kr

Antal P-platser med el 2 st

Antal månader 48 månader

Investeringskostnad per plats och månad 224 kr

El-kostnad per månad 163 kr

Totalt tillägg avgift 387 kr

Avrundas 400 kr

*Körsträcka baserat på SCB statistik 2018

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-kommunikationer/vagtrafik/korstrackor-med-svenskregistrerade-fordon/

Under punkten övrigt efter årsstämmans avslut 
Ges möjlighet att diskutera övriga funderingar och övrig insamlad information presenteras  gällande laddplats möjligheter 
och kö-hantering.

Kö-hantering parkeringsplats

Krav för elplats: Boende äger eller har beställt el- eller laddhybridbil, som kan laddas med installerad lösning.

Platser omfördelas inledningsvis så att de som uppfyller kraven flyttas till plats med el.

Om fler än två boende uppfyller kraven, tilldelas platserna till den som haft parkering längst, först.

När alla el-platserna används och ytterligare boende uppfyller kraven skapas en ny kö till elplatser.

När någon parkeringplats blir ledig, går man på den totala kötiden (oavsett om man köar till vanlig plats eller el-plats). 
Kön för el-platser används för att omfördela till tillgängliga el-platser.

**Elförbrukning baserat på Mest Motor artikel "Så mycket drar elbilarna i verkligheten"

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20170320/sa-mycket-drar-elbilarna-och-laddhybriderna-i-

verkligheten/Snitt 9 st jämförda bilmodeller verklig förbrukning = 16,3 kWh / 100 km

Fråga 1: 
Godtar medlemmarna lösning att endast 2 laddplatser närmast återvinningsstugan ställs i ordning?
Röstning:
Ja , föreningen röstar för att gå vidare med denna lösning att ha 2 laddplatser närmast återvinningsstugan.
Vi nöjer oss med denna lösning.
Nej, föreningen röstar för att inte godta ovan beskrivna lösning med endast 2 laddplatser närmast återvinningsstugan

Fråga 2: 
Om Nej svar på tidigare fråga. Vill medlemmarna gå vidare med lösning på laddplatser eller lägga ner det?
Röstning:
Ja , föreningen röstar för att gå vidare med att ge styrelsen uppdrag att ta fram andra lösningar
(ex. eluttag till alla fordonsplatser,  snabbladdning vid gästparkeringsplatserna, eller annat)
Nej, föreningen röstar för att lägga ner frågan.







FÖRENINGSSTÄMMA 

2019-05-15 

Bilaga 5 Medlemmarnas motioner 
Saxat ur Stadgarna 

32 §  
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar bostadsrätt 
gemensamt har de dock tillsammans endast en röst. Rösträtt har endast den medlem som 
fullgjort sina åtaganden mot föreningen enligt dessa stadgar eller enligt lag.  
34 §  
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna 
rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald 
som har fått flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av 
stämman innan valet förrättas.  
För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelser i bostadsrättslagen. 

Vid röstning om du avstår innebär det att du överlåter till övriga att ta beslut. 

Saxat från faktablad 

Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen 
besvarad beroende på vilken information som styrelsen har.  
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Bilaga 5 Medlemmarnas motioner 2019 
 
Motion 1 gällande Tomträttsavgäld, inkom 2020-03-16 
Jag föreslår att styrelsen tar upp frågan gällande nivån på vår markhyra till Stockholms stad. 
Stadens syfte med upplåtelse av mark för bostäder var och är att folk skulle ha råd att bo till 
rimlig kostnad. 
Idag tar staden ut sk marknadshyror för den mark som är Stockholms invånares gemensamma 
egendom vilket INTE är i linje med ursprungligt syfte. 
Staden gör alltså stora inkomster på dagens marknadshyror från sina egna invånare. 
Detta kringgår man genom att lägga förvaltningen i ett kommunalt bostadsbolag med vinstkrav. 
 
Jag vill att styrelsen redovisar hur mycket vår förening hittills betalat till staden för våra 
kvadratmetrar. Räkna sedan framåt i 20, 30 år till, vad har vi då betalat för våra kvadratmetrar? 
Priset för föreningens hyrda mark är då bortom marknadshyror och ockerhyror! 
Detta måste få ett slut! 
Antingen ska staden sätta en låg årlig hyra eller fastställa ett maxbelopp för värdet på marken.  
En låg årlig hyra betyder att även efter 30 års markhyra till staden så är det samlade 
hyresbeloppet rimligt. 
Bestäms ett maxbelopp, ska marken övergå i föreninges ägo när maxbeloppet är erlagt till 
staden. 
Inlämnat av Per-Erik Käck lgh 1202 
 
Besvarades av styrelsen 2020-03-16 
Hej Per-Erik.  
Du kan få ett litet delsvar direkt eftersom jag har suttit och tittat på detta sista tiden.  
 
Föreningens kostnad år 2008-2017 var 380.320kr per år som sedan sänktes  
2017-2027 till 198.900 kr per år. 
3 803 200 kr + 1 989 000 = totalkostnad  5 792 200 kr dom första 20 åren.  
Kostnaden beräknas via ett sk BTA tal som för närvarande är 60,10 kr gånger husets 
kvadratmeter tal som är 3310 kvm.  
Förväntat BTA tal 2027 enligt exploateringskontoret är 174 kr vilket då skulle ge en avgäld om  
575 940 kr per år.  
Föreningen försökte 2010 att friköpa tomten men fick då nej från exploateringskontoret.  
Vi har för avsikt att ansöka om friköp en gång till asap i övrigt så är denna avgift i stora drag en 
politisk fråga och vi som föreningen kan inte påverka denna trista utveckling som det ser ut just 
nu. Många har försökt och vad jag förstod av PA på Mediator även domstolsvägen och förlorat.  
Styrelsen har inhämtat råd från föreningens Ekonomiförvaltare 
Styrelsens rekommenderar att: 
Årsmötet tar ställning till om man i föreningen i är negativ eller positiv till att friköpa tomten. 
Röstning:  
Ja, ansöka om att friköpa tomten  
Nej, inte ansöka. 
 
Vid en majoritet av JA-röster ger föreningsmedlemmarna styrelsen i uppdrag att ånyo lämna 
in ansökan om friköp av tomten och då avgränsa till att ansökan endast gäller för marken runt 
huset och om möjligt sopstugan. 
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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. 

 

 



Mina svar/Fullmakt för ombud 
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Jag kan inte gå på årsstämman för 2019: 
 
Namn:______________________________  LGH nr: ____________ 
 
Jag lämnar mina svar skriftligen och ger fullmakt till följande ombud att företräda mig: 
 
Namn:______________________________  LGH nr: ____________ 
Att föra min talan & utöva min rösträtt vid föreningsstämma för BRF Stockholmsblick som hålls den 
2020-06-07 Ombudet ska framföra min röst enligt nedanstående och lämna denna fullmakt till BRF 
Styrelse för dokumentation. 
10. 
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning ______________________________ 
 (förslaget godkännes / godkännes ej med motivering) 
11. 
Beslut om resultatdisposition __________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / godkännes ej med motivering) 
12. 
Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna ______________________________ 
 (medges / medges ej med motivering) 
13. 
Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
enligt valberedningens förslag _________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
14. 
Val av styrelseledamöter och suppleanter ________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
15. 
Val av revisorer ____________________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
16. 
Val av valberedning ________________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
17a. 
Propositioner från styrelsen._____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
17b. 
Motioner från medlemmarna_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 (förslaget godkännes / annat förslag) 
19. efter stämmans avslutande. 
Diskussionspunkter och övriga önskemål tas upp efter avslutad stämma, lämna dina 
synpunkter på andra sidan. 
 
 
Medlemmens underskrift: ______________________________ Utfärdare datum : _____________ 
(vittne behövs ej) 

BRF Stockholmsblicks Stadgar samt Föreningslagen 7 kap., § 2, Bostadsrättslagen (BrL, 1991:614), 9 kap., § 14,  
En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, 
påtecknad fullmakt i original som uppvisas före mötet och lämnas till styrelsen efter mötet för dokumentation och bevarande. Fullmakten gäller för detta tillfälle. 
 
Endast annan medlem, eller medlemmens make, registrerad partner, sambo eller närstående får vara ombud. Utökad möjlighet 2020, t.ex. poströstning 
Ingen får som ombud företräda mer än en(1) medlem, om inte annat anges i stadgarna. Utökad möjlighet 2020, en kan företräda flera 
 
En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. 
Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.  
Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en(1) röst, om inte något annat bestämts i stadgarna. 
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