Brf Hägerstenshamnen nr 4
Protokoll fört vid årsstämma tisdagen den
10 maj 2011
Plats: Hägerstenshamnens skola, matsalen
§ 1 Årsstämmans öppnande
Föreningens ordförande PerErik Nordquist förklarade stämman öppnad och hälsade 33
medlemmar välkomna. (närvarolista/originalbilaga 1)
§ 2 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Tom Dagne.
§ 3 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Bo Ericsson.
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marita Liljeqvist och Gustav
Kraméus.
§ 5 Stämmans behöriga utlysande
Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad via anslag i portar och ut‐
delad kallelse och dagordning.
§ 6 Dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
PerErik Nordquist föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och David Marklund föredrog
den ekonomiska redovisningen. (originalbilaga 2).
Stämman diskuterade frågor om yttre reparationsfond, tvättstugeutrustning samt
föreningens fastighetslån och räntepolicy. Uppdrogs åt nya styrelsen att särskilt titta på ev.
extra åtgärder om avbetalning av föreningens lån och storleken på föreningens likvida
medel.
Berättelse och redovisning lades därefter till handlingarna.
§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen
Den i stämmohandlingarna bifogade revisionsberättelsen föredrogs. (originalbilaga 3)
§ 9 Fastställande av resultat‐ och balansräkning
Beslöts att fastställa resultat‐ och balansräkning.

§ 10 Fråga om användande av överskott/underskott
Beslöts att till förfogande stående vinstmedel på 3 702 717 kr disponeras så att till yttre
reparationsfond överföres 456 573 kr och i ny räkning överföres 3 246 144 kr.
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet
Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§ 12 Fråga om arvoden
Beslöts av styrelsearvodet skall utgå enligt oförändrat belopp, d v s totalt 75 000 kr.
§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, ledamöter i valberedningen
Beslöts att antalet styrelseledamöter skall vara fem, antal suppleanter fyra och
valberedningen bestå av tre ledamöter.
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Elin Asplund redogjorde för valberedningens förslag:
Ledamöter att väljas på två år
Bo Ericsson, omval
Lars Fredricsson, omval
Ledamöter att väljas på ett år
Anna Mossberg, omval
David Marklund, omval
Ulf Lundberg, omval
Suppleanter att väljas på ett år
Kenneth Dornell, omval
Erik Bengtsson, nyval
Marita Liljeqvist, nyval
Lars Ljungquist, nyval
Beslöts att välja ledamöter och suppleanter i enlighet med förslaget.
§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant
Beslöts av omvälja Jörgen Pohl (ordinarie) och Henrik Moberg (suppleant) på Öhrling
Pricewaterhouse Coopers till föreningens revisor resp. revisorssuppleant.
§ 16 Val av valberedning
Beslöts att välja Elin Asplund (sammankallande), Katariina Kiviniemi‐Birgersson och Kamela
Krishnan att utgöra föreningens valberedning år 2011.

§ 17 Framläggande av motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 18 Övriga anmälda ärenden
Inga övriga ärenden hade anmälts.
Några gemensamma frågor diskuterades såsom önskemål om Postens postlåda i området
samt dimensionering, turtäthet m.m. av föreningens sophantering. Information lämnades
om den nya uthyrningslokalen.
§ 19 Stämmans avslutande
Ordföranden framförde ett stort tack till avgående ledamöter och suppleant i styrelsen.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter stämman
avslutad.
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