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FÖRENINGSSTÄMMA 
 Möte anslaget: 2021-03-19 
 Kallelse utsänt: 2021-03-19 

DAGORDNING 
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Tid: 2021-05-30 Söndag klockan 18.00 - 
Plats: Entréplan. Nybohovsbacken 68, Stockholm  
Ta med dig egen stol. 
Anmäl dig till sekreteraren för att prickas av redan när du kommer. Lämna fullmakt. 
Alla medtar sitt ex av dokumenten och har läst innan mötet. 

DAGORDNING FÖR ÅRSSTÄMMAN 
1. Stämmans öppnande kl. 18.00 

2. Godkännande av dagordning, om mötet inte hinns klart ska mötet fortsätta enligt vald sätt vilket fastställ.  1. att om vi 
inte hinner klart att alla ska lämna in skriftligt på fullmakten. 2. att stämman fortsätter med de kvarvarande punkterna t.ex.1/6, kl 
18:00 

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. Inga Motioner 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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Bilaga 3 Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2021 
 
Information: 
Att ducka för styrelsearbetet och hoppas på att någon annan ställer upp, kan göra 
valberedningens arbete svår och leda till fruktlös letande. 
Enligt lagen måste en bostadsrättsförening ha en styrelse och en ordförande. 
För BRF Stockholmsblick är minimum 1 ordförande, 1 ekonomi 1 sekreterare (ledamöter), 1 
suppleant. 
Om föreningen inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. Vilket innebär att huset 
får säljas som en hyresfastighet och därmed riskerar de boende att bli av med sitt kapital, och 
sitta kvar med lånen.  
En bostadsrätt innebär att vara delägare i ett hus som förvaltas och tas om hand tillsammans 
med andra. 
För BRF Stockholmsblick har vi en ekonomiförvaltare Mediator och tekniskförvaltare WIAB 
vilket är stöd för styrelsen. 
När en ordinarie ledamot inte kan vara med i styrelsearbetet träder suppleanten in och tjänstgör 
med rätt att besluta och med det följer även ansvar för beslut. En suppleant kan också vara med 
vid styrelsemöten men det beslutar styrelsen om. 
BRF Stockholmsblick har suppleanter alltid kallats till alla styrelsemöten de får delge sina 
tankat och delta i diskussioner, och har egna uppdrag. Vid beslut/omröstning får de bara träda 
in om ledamot inte är på plats. 
 
Allmän information om styrelsearvoden. 
Normal arvodesnivå är 1000-1500kr/lägenhet (38lgh), vilket skulle ge 38000kr – 57000kr 
(information hämtad från Bostadsrätterna) 

 
Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen kommande året. 
• Ersättning till ledamöter och suppleanter enligt nedan: (eftersom styrelsens antal minskad har beloppen justerats) 

o  Ordförande 10 000 kr  
o  Sekreterare 8 000 kr 
o  Kassör 8 000 kr  
o  Övriga ledamöter 5000 kr/person. 
o  Suppleanter 3000 kr/person.  

• Ledamöter och suppleanter har rätt att under året få ersättning för utlägg i samband med 
styrelsemöten.  

• Samt föreningen bekostar måltid/underhållning/friskvård som vid 1 tillfälle (ex. höstkickoff, 
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 den gemensamma aktiviteten. 

• 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? 
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Valberedningens förslag till styrelse för Brf Stockholmsblick 

För att få en kontinuitet i styrelsens arbete. Bör förslagsvis ledamöter sitta på minst 2 år. Samt 
att övriga medlemmar i föreningen ska vara behjälpliga om styrelsen behöver extra hjälp i 
något ärende som gäller föreningen. Alla medlemmar i en bostadsrättförening har ett ansvar. 
Minsta möjliga styrelse enligt stadgarna är 3 ledamöter och 1 suppleant. 
Eftersom många av nuvarande styrelse väljer att lämna sina uppdrag. Har valberedningens 
jobb har varit omfattade,  de har gått ut med förfrågan till medlemmarna och efter detta 
föreslår nedanstående. 
Namn styrelsepost Mandatperiod Val 
Ingrid Ståhl ledamot (ordförande) 1 av 2 år Nyval 
Daniel Plöjer ledamot 2 av 2 år Omval 
Michael Lindgren ledamot 1 av 2 år Nyval 
Gabriella Bartha ledamot 2 av 2 år Omval 
Lars Kjerrgren suppleant 1 av 1 år Nyval 

Styrelse ledamöterna 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 överlåtes 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. 

Pontus Fors sammankallande  Avgående 
Michael Lindgren  biträdande  Avgående 
 

Vilka förslag har årsmötet? Kan det föreslagna godkännas? 
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Bilaga 4 Styrelsens proposition 2021 
 
 
Förslag 1  
Som förtydligande av medlemskapet i föreningen föreslår Styrelsen att : 

”Person ska äga minimum 10% av lägenheten för att räknas som medlem i 
föreningen BRF Stockholmsblick, och därmed få bo samt utöva rättigheter och 
skyldigheter i föreningen.” 

Föreningsstämman ombeds rösta om att införa tillägget i föreningens regler omgående 
samt föra in i stadgarna under §3. För stadgeändringens genomförande kommer 
extramöte hållas. 

 

 

Med xx JA, xx Nej, röstar föreningsstämman för att införa tillägget i föreningens regler 
omgående, samt i stadgarna. 
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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 
Fullmakten giltig endast för detta tillfälle 
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(OBS.1 rösträtt / Lgh) 
Jag kan inte gå på årsstämman för 2021 som hålls den 2021-05-30: 
 
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. Ombudet ska 
framföra min röst enligt nedanstående och lämna denna fullmakt till BRF Styrelse för dokumentation. 
(OBS.1 rösträtt / Lgh) 
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. 
 
 
Medlemmens underskrift: ______________________________ Utfärdat 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. 
Ingen får som ombud företräda mer än en(1) medlem, om inte annat anges i stadgarna.  
 
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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