
PROTOKOLL från Föreningsstämma BRF Ättehögen 
2019-04-03 
 
Närvarande: 14, varav 12 röstberättigade. 
 
 
1. Öppnande Stämman öppnades av Edita Sejdic från SBC som hälsade 

alla välkomna. 
 
2. Dagordning Stämman godkände dagordningen. 
 
3. Ordförande Edita Sejdic valdes till mötesordförande för dagens stämma. 
 
4. Stämmoordförandens  
val av protokollförare Stämmman beslutade att välja Karin Engstrand till 

protokollförare efter stämmoordförandens förslag. 
 

5. Justeringsmän och  
rösträknare Daniel Palmqvist och Emma Aspholmer valdes till 

rösträknare samt att, jämte ordföranden och protokollföraren, 
justera dagens protokoll. 

 
6. Kallelse Stämman förklarades vara stadgeenlig ordning utlyst.  
 
7. Fastställande av  
röstlängd Det antecknades 12 röstberättigade medlemmar. 
 
8. Föredragning av  
styrelsens års- 
redovisning Stämmoordföranden föredrog förvaltningsberättelsen, med 

enstaka kommentarer från styrelsen, som lades till 
handlingarna. 

 
9. Föredragning av  
revisorns berättelse Stämmoordföranden redogjorde för revisionsberättelsen, som 

lades till handlingarna. 
 
10. Fastställande av  
resultat- och  
balansräkning Stämman beslutade att fastställa resultat- och 

balansräkningen. 
 
11. Beslut om  
resultatdisposition Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med 

styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 
 
12. Fråga om  
ansvarsfrihet för  



styrelseledamöterna Efter fråga från ordföranden beviljade stämman ansvarsfrihet 
för styrelsemedlemmarna gemensamt. Beslutet var enhälligt. 

 
13. Arvoden åt styrelse 
och revisor Sittande styrelse föreslår ett arvode på 46500 SEK (ett 

basbelopp 2019) för den nya styrelsen att fördela mellan 
styrelseposterna. Stämman röstade ja. 
Revisorn arvoderas på räkning. 

 
14. Val av styrelse- 
ledamöter och  
suppleanter Valberedningen redovisade sitt förslag. Stämman biföll och 

beslutade att välja för en mandatperiod av ett år: 
 

Styrelseledamöter: 
Daniel Palmqvist (omval) 
Andreas Lundquist (nyval) 
Johan Nilsson Hansen (nyval) 
Ronnie Klevbrant (nyval) 

 
Suppleant: 
Gun Lundström (nyval) 

 
15. Val av revisor och  
revisorsuppleant Stämman beslutade att välja extern revisor KPMG som 

ordinarie och ingen som suppleant. 
 
16. Val av valberedning Stämman beslutade om val av valberedning: 
 

Gunnar Dahlgren (omval) 
Fredrik Aronsson (nyval) 

 
17. Förslag till  
stadgeändringar Stämman beslutade för andra stämman i rad att godkänna 

förslaget till stadgeändringarna. 
 
18. Hänskjutna frågor  
av styrelsen samt  
föreningsmedlemmar Motion angående förslag på inköp av studsmatta eller andra 

gemensamma aktivitetsredskap i trädgården för barnen i 
huset. 
Stämman röstade enhälligt nej till förslaget. 

 
Motion angående att kontakta kommunen för beskärning av 
träd på framsidan av huset. 
Stämman röstade enhälligt ja till förslaget.  

 
19. Avslutande Stämmoordföranden tackade för förtroendet och avslutade 

stämman. 



Vid protokollet Stämmoordförande 
 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………………………. 
Karin Engstrand Edita Sejdic 
 
 
 
Justerare 
 
 
 
………………………………………………. ………………………………………………. 
Emma Aspholmer Daniel Palmqvist 
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