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PROTOKOLL 
 

Närvarande 
 

Ordinarie ledamöter: Lars Östlund (LÖ), Sven Jellbo (SJ), Lennart Sjöstedt (LS), 

Staffan Claeson (SC), Johan Olofsson (JO), Ninni Lidén 

(NL)  

Suppleant:  Oskar Götestam (OG). 

Övriga: 

 

 

Magnus Nordin, förvaltare (MN), Göran Eriksson (GE)  

 

1 Mötets öppnande  

Lars öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Årsstämman genomfördes genom 

så kallad poströstning enligt lagen om tillfälliga undantag för att underlätta 

genomförandet av bolags-och föreningsstämmor (SFS 2020:198). I enlighet med 

denna lag har alla medlemmar erhållit en röstsedel med dagordningens alla 

punkter. På röstsedeln fanns det ett Ja- och Nej-alternativ. Enligt kallelsen till 

årsstämman skulle röstsedlarna lämnas till fastighetsexpeditionen senast den 9 juni 

2020. Styrelsen har därefter sammanställt resultatet av poströstningen. 

Följande handlingar har delats ut till medlemmarna inför stämman: 

Informationsblad om stämman, kallelse till stämman, dagordning, 

poströstningsblankett med alla frågor som ska behandlas, motion A och B, 

styrelsens utlåtande över motion A och B, valberedningens förslag, årsredovisning 

för år 2019 samt revisionsberättelsen. 
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2 Godkännande av dagordning. 

 Alla röstande godkände föreslagen dagordning. 

 

3 Val av stämmoordförande (förslag Göran Eriksson) 

Alla röstande föreslog Göran Eriksson som därmed valdes till 

stämmoordförande. 

 

4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare (förslag Lennart 

Sjöstedt) 

Alla röstande föreslog Lennart Sjöstedt som därmed valdes till protokollförare. 

 

5 

 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare (förslag Ninni Lidén och 

Staffan Claeson) 

Alla röstande föreslog Ninni Lidén och Staffan Claeson vilka därmed valdes. 

 

6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

Alla röstande har besvarat frågan med JA, vilket innebar att stämman blivit i 

behörig ordning utlyst. 

 

7  Fastställande av röstlängd 

Mötesordföranden redogjorde för att 73 röstsedlar inkommit. Röstlängden 

fastställdes till 73 röstberättigande medlemmar. 

 

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning (förslag att den godkänns) 

Mötesordföranden föredrog årsredovisningen. Alla röstande godkände 

årsredovisningen. 

 

9 Föredragning av revisorernas berättelse (förslag att den godkänns) 

Mötesordföranden föredrog revisionsberättelsen. Alla röstande godkände 

berättelsen. 

 



 

3 ▪ 5 

 

BRF Körsbäret 19-21 

Datum: torsdag den 18 mars 2021 

Författare: Irene Maria Elisabeth Sjöberg 

Dokument: Årsstämma 2020-06-10.docx 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (förslag att den 

godkänns) 

Mötesordföranden föredrog resultat- och balansräkningen. Alla röstande 

godkände densamma. 

 

 

 

11 Beslut om resultatdisposition (förlag att den godkänns) 

Mötesordföranden föredrog förslaget till resultatdisposition. Alla röstande 

godkände förslaget till resultatdisposition. 

 

 

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna (förslag från revisorerna 

att ansvarsfrihet beviljas) 

Mötesordföranden föredrog revisorernas förslag. Alla röstande beviljande 

styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.                 

 

13 Beslut om arvode för styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår (förslag från valberedningen) 

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag. Alla röstande 

godkände valberedningens förslag.                                                                                                                                                                                     

 

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (förslag från valberedningen) 

Mötesordföranden föredrog valberedningens förslag. Alla röstande valde Staffan 

Claeson, Sven Jellbo och Johan Olofsson till ordinarie ledamöter på 2 år och 

Oskar Götestam valdes till suppleant på 2 år. 

 

15 Val av revisorer och revisorssuppleant (förslag från valberedningen) 

Mötesordföranden redogjorde för valberedningens förslag. Alla röstande valde 

Klas Björnsson till revisor och Mathias Ljung till revisorssuppleant. 

 

 

16 Val av valberedning (förslag från valberedningen) 

Mötesordföranden föredrog valberedningens förslag. Alla röstande valde Margot 

Gauffin, Marianne Thimfors och Daniela Fagernäs till ledamöter i 

valberedningen.                                                                                                                                              
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17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem 

anmält ärende (2 förslag till beslut enligt styrelsens utlåtanden) 

Mötesordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut angående motion A 

och motion B. Medlemmarna röstade enligt följande: 

Bifall till styrelsens yttrande över motion A: JA 67 röster, NEJ 3 röster 

Resultatet innebar att motionen bifölls. 

Bifall till styrelsens yttrande över motion B: JA 56 röster, NEJ 14 röster 

Resultatet innebar att motionen avslogs. 

 

18 Stämmans avslutande 

Mötesordförande Göran Eriksson tackade för visat intresse och avslutade 

stämman. 

 

 

 

  

 
 

………………………………………. 

Vid protokollet: Lennart Sjöstedt 

 ………………………………………. 

Justerat av: Göran Eriksson 

  ………………………………………. 

Justerat av: Staffan Claeson 

 

……………………………………….. 

Justerat av: Ninni Lidén 
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