
 
 
Årsmötesprotokoll  
Ordinarie föreningsstämma, Brf Stockholmshus nr 11 
 
Stämman genomfördes genom post-röstning pga de restriktioner som råder 
med anledning av Corona-pandemin.  
 
Datum: Torsdag den 28 januari 2021  
Tid:       18.00  
Plats:    Festlokalen  (f.d Panncentralen)  
 
Deltagande medlemmars lägenhetsnummer; 008, 015, 024, 031, 063, 067, 082, 083, 086, 
101, 106, 110, 111, 112, 113, 118, 131, 156, 171, 187, 215, 228, 278, 288, 301, 327, 334, 
340, 350, 358, 370, 372, 377, 387, 388, 391, 395, 399, 404, 406   

 
 
Georg Psilander började årsmötet med en tyst minut över avlidna medlemmar. 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande Georg Psilander öppnade stämman och hälsade de 
närvarande välkomna. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av stämman. 
 
§ 3 Val av stämmoordförande  
Till stämmans ordförande valdes Georg Psilander. 
 
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
Till sekreterare för stämman utsågs Annika Dackéus. 
 
§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare  
Till justerare tillika rösträknare valdes Alice Björnsdotter och Carina Blomgren. 
 
§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Stämman fastställde att kallelse skett enligt stadgarna och därmed varit stadge-
enligt utlyst.  
 
§ 7 Fastställande av röstlängd  
Stämman beslutade fastställa röstlängden till 40 representerade lägenheter varav    
0 fullmakter. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Styrelsens årsredovisning, utskickad i förväg godkändes. Stämman beslöt att 
lägga årsredovisningen till handlingarna. 
 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse.  
Revisorns berättelse, utskickad i förväg godkändes. Stämman beslöt att lägga 
revisorns berättelse till handlingarna.  



 
 
 
 
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Resultat- och balansräkning för det gångna året, utskickat i förväg godkändes. 
Fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag. 

§ 11 Beslut om resultatdisposition  
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att årets överskott tillsammans 
med reservering till föreningens reparationsfond ökar det tidigare balanserade 
överskottet och att de tillsammans ska balanseras i ny räkning.  
 
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för hela styrelsen. Styrelseledamöterna 
deltog ej i beslutet.  
 
§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår  
Stämman beslutade om arvoden enligt följande.  

• Att till styrelsen utgår arvode på 289 000 kronor att fördela inom styrelsen.  

• Extra ersättning på 200 kronor/timme, utöver ordinarie arvode, kan utgå 
enligt styrelsebeslut i varje enskilt fall. Denna extra ersättning har ett tak på 
totalt 100 000 kronor/år.   

• Internrevisor erhåller 10 000 kronor. 

• Valberedningens ledamöter erhåller 10 000 kronor var. 
 

§ 14 Beslut om arvode – 20.000 kronor för bemanning av grovsoprummet.   
Arvode för bemanning av grovsoprummet, med 20.000 kronor godkändes av stämman. 

 
§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till sex stycken och antalet 
suppleanter till tre. Val av styrelseledamöter enligt valberedningens förslag: 
 

Georg Psilander  - omval på ett år till föreningens ordförande.  
Annika Dackéus  - omval på två år till ledamot 
Rod Bengtsson - omval på ett år till ledamot 
Marie-Louise Halvarsson-Fisk  - omval två år till ledamot 
Lennart Lindberg  - kvarstår ett år som ledamot 
Lennart Jansson - omval på två år till ledamot (tidigare suppleant) 

 
Linnéa Skogqvist-Kasurinen - omval på två år till suppleant 
Stefan Hermansson - kvarstår ett år som suppleant 
Marcus Mustelin - nyval på två år till suppleant 
 
§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant  
Till ordinarie revisor omvaldes på ett år Per Engzell,  Engzells Revisionsbyrå AB  
Stig A Olsson  - omval på ett år till internrevisor 
Tiiu Kruusmägi - omval på ett år till revisorssuppleant 
 



 
 
 
§ 17 Val av valberedning  
Till valberedningen valdes  
Lena Emilsson - omval på ett år (sammankallande) 
Monica Risberg Jansson - omval på ett år 
 
§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 
anmält ärende.  
Ingen motion finns att ta ställning till.  

§ 19 Avslutande  
Mötets ordförande Georg Psilander tackade alla närvarande för deras deltagande i 
årsmötet.  
 
 
 
 
 
Annika Dackéus 
Protokollförare 
 
 
 
 
 
Georg Psilander 
Mötesordförande  
 
 
 
 
 
Alice Björnsdotter   Carina Blomgren 
Justerare       Justerare 

 

 

 


