
Föreningsstämma Brf Bolmen 1 Protokoll 
26 maj 2021, kl. 18.00 
Plats: Innergården, Brf Bolmen 1 

Dagordning: 
1. Stämmans öppnande. 

Ordförande för styrelsen, Andreas Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade 
föreningens ordinarie föreningsstämma öppnad. 

2. Val av stämmoordförande. 
Jan Gustafsson föreslås och godkänns som stämmoordförande. 

3. Godkännande av dagordningen. 
Stämman godkände förslaget till dagordning. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. 
Sophie Jansson anmäls till protokollförare. 

5. Val av två justerare och rösträknare. 
Rasmus Murquist och Christoffer Forbes Schieche väljs till justeringsmän samt 
rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
Stämman beslutade att stämman har blivit behörig ordning utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd. 
12 röstberättigade medlemmar var närvarande, totalt var 12 medlemmar på plats. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 
Årsredovisningen föredrogs av ordförande. Årsredovisningen lades till handlingarna. 

9. Föredragning av revisorns berättelse. 
Revisionsberättelsen föredrogs av ordförande. Revisionsberättelsen lades till 
handlingarna. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 
Stämman beslutade att fastställa Resultat- och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition. 
Stämman beslutade att resultatet skulle disponeras enligt styrelsens förslag. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
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13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår. 
2,6 prisbasbelopp förslås kvarstå för styrelsen nästkommande verksamhetsår. 
Stämman godkände att förslaget på 2,6 prisbasbelopp kvarstår till nästkommande 
verksamhetsår. Revisorn arvoderas enligt gängse taxa. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex (6) styrelseledamöter och en (1) 
suppleant. 
Följande medlemmar föreslås till ordinarie ledamöter: 

Andreas Karlsson (omval) 
Sven Eriksson (omval) 
David Lejon (omval) 
Rasmus Murquist (omval) 
Christoffer Forbes Schieche (omval) 
Sophie Jansson (nyval på denna post, tidigare suppleant) 

Till suppleant föreslås: 
- Daniel Norgren-Jensen (nyval) 
Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget på ny styrelse. Samtliga 
ledamöter och suppleanter valdes på ett år. Heinz Albrecht avgår som ledamot. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Stämman beslutade att antalet revisorer skall vara en (1) och revisorssuppleanter (1). 
Stämman valde Staffan Zander, Baker Tilly Mapema till revisor. Företaget Baker Tilly 
Mapema valdes till revisorassistent. 

16. Tillsättande av valberedning. 
Inga nya medlemmar har anmält sig till uppdrag i valberedning. Styrelsen får i 
uppdrag att tillsätta en ny valberedning inför nästa års föreningsstämma. 

17. Antagande av nya stadgar 
Stämman beslutade att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar. 
Ja: 12 röster 
Nej: 0 röster 
Avstå: 0 röster 

18. Motion 1 — Balkonggrupp 
Stämman beslutar att bifalla motionen. 
Bifall till att tillsätta en balkonggrupp. Daniel Norgren-Jensen blir ansvarig för 
balkonggruppen. Bifall till att utreda intresse inom föreningen för de medlemmar 
som ännu saknar balkong. 

19. Motion 2 — Pingisbord 
Stämman beslutar att avslå motionen om att styrelsen ska undersöka möjligheten 
om uppförande av ett bordtennisbord. 
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20. Motion 3— Parkeringsplatser 
Stämman beslutar att motionen anses vara besvarad och avslår motionen. 

21. Stämmans avslutande 
Stämman avslutas. 

[Sophie Jansson] 

Protokollförare 

[Rasmus Murquist] 

Justeringsman 
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[Jan Gustafsson] 

Stämmoordförande 

  - 

[Christoffer Forbes Schieche] 

Justeringsman 


