
  

  
  

  

Protokoll   fört   vid   BRF   Dynans   föreningsstämma   2021-05-18,   kl.   19:00   
Styrelserummet,   Knypplerskevägen   32   

  
§1   Stämmans   öppnande   
Bostadsrättsföreningens   Ordförande   Lisa   Brouwers   öppnar   mötet.     

  
§2   Val   av   ordförande   vid   stämman   
Lars-Åke   Henriksson,   förtroendevald   i   HSB,   väljs   till   Föreningsstämmans   ordförande.   (22/22)   

  
§3   Anmälan   av   stämmoordförandens   val   av   protokollförare   
Ordförande   utser   Caroline   Fondelius   till   protokollförare.     

  
§4   Godkännande   av   röstlängd   
Röstlängden   fastställdes   till   22   röstberättigade   medlemmar,   enligt   bilaga.     

  
§5   Fråga   om   närvarorätt   vid   föreningsstämma   
Ingen   närvarorätt,   då   föreningsstämman   sker   via   poströstning.   (22/22)   

  
§6   Fastställande   av   dagordningen   
Dagordningen   fastställs   av   stämman.   (22/22)   

  
§7   Val   av   två   personer   att   jämte   stämmoordförande   justera   protokollet     
Till   justerare   väljs   Agneta   Währner   och   Emma   Strålberg.   (21   bifall,   1   avstått)   

  
§8   Val   av   minst   två   rösträknare   
Till   rösträknare   väljs   Agneta   Währner   och   Emma   Strålberg.   (21   bifall,   1   avstått)   

  
§9   Fråga   om   kallelse   behörigen   skett   
Enligt   föreningens   stadgar   ska   kallelse   till   föreningens   stämma   ske   tidigast   sex   veckor,   och   senast   två   
veckor   före   föreningsstämma.   Stämman   anser   sig   i   behörig   ordning   kallad   genom   anslag   i   brevinkast   30   
april   2021.   (22/22)   

  
§10     Styrelsens   årsredovisning   
Stämman   beslutar   att   lägga   årsredovisningen   med   godkännande   till   handlingarna.   

  
§11   Revisorernas   berättelse   
Stämman   beslutar   att   lägga   revisionsberättelsen   med   godkännande   till   handlingarna.     

  
§12   Beslut   om   fastställande   av   resultaträkningen   och   balansräkningen   
Stämman   beslutar   resultaträkningen   och   balansräkningen   som   fastställd.   (22/22)   

  
§13   Beslut   i   anledning   av   föreningens   vinst   eller   förlust   enligt   den   fastställda   balansräkningen   
Stämman   beslutar   enligt   revisorernas   förslag   till   resultatdisposition.   (22/22)   

  

  



  

  
  

  
§14   Beslut   i   fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelseledamöterna   
Stämman   beslutar   att   ge   styrelseledamöterna   ansvarsfrihet   för   föregående   års   förvaltning.   (18   bifall,   4   
avstått)   

  
§15   Fråga   om   arvoden   för   styrelseledamöter   och   revisorer   för   mandatperioden   till   nästa   ordinarie   
stämma   samt   principer   för   andra   ekonomiska   ersättningar   för   styrelseledamöter   
Stämman   beslöt   att:   

• A)   Styrelsen   oförändrat   erhåller   ett   arvode   på   två   och   ett   halvt   prisbasbelopp.   Styrelsen   tilldelar   
andel   internt.   (22/22)   

• B)   Arvodera   revisorerna   med   ett   belopp   om   6   000   kronor.   (22/22)   
• C)   Arvodet   för   valberedningen   tilldelas   enligt   följande;   4   000   kronor   till   valberedningen   som   

fördelas   internt.   (22/22)   
• D)   Oförändrat   arvode   om   10 000   kronor   för   uthyrning   och   administrering   av   gästlägenhet.   (21   

bifall,   1   bordlägg)   
  

§16   Beslut   om   antal   styrelseledamöter   och   suppleanter   
Valberedningen   ger   förslag   på   att   styrelsen   ska   bestå   av   högst   åtta   föreningsvalda   styrelseledamöter.   
Styrelsen   godkänner   antalet   styrelsemötet.   (22/22)     

  
Valberedning   ger   förslag   på   att   styrelsen   ska   bestå   av   noll   suppleanter.   Stämman   godkänner   antalet   
suppleanter.   (22/22)   

  
§17   Val   av   styrelseledamöter   och   suppleanter   
Till   styrelsen   väljs   följande   ledamöter   och   suppleanter:   

  
Niklas   Ekholm,   ledamot (ny) Vald   till   2023   
Jaime   Calvo,   ledamot (ny) Vald   till   2023   
Caroline   Fondelius,   ledamot Omvald   till   2022   
Maria   Bane,   ledamot Omvald   till   2022   
Jonas   Eriksson,   ledamot Omvald   till   2022   

  
Lisa   Brouwers,   ledamot Vald   till   2022   
Benjamin   Carlsson,   ledamot Vald   till   2022   
Per   Pettersson,   ledamot Vald   till   2022   

  
Utgår   
Sara   Cornell,   ledamot   
Samuel   Jangenstål,   ledamot   

  
Stämman   bifaller   valberedningens   förslag.   Ledamöterna   väljs   på   två   år.   (22/22)   
Rollerna   för   styrelsearbetet   fördelas   internt   under   konstituerande   styrelsemöte.     

  
§18   Presentation   av   HSB-ledamot   
Hanna   Neumann,   HSB   ledamot   för   BRF   Dynan   fortsätter   sitt   uppdrag.   

  

  



  

  
  

  
§19   Beslut   om   antal   revisorer   och   suppleanter   
Stadgar   anger   att   revisorer   ska   till   antalet   vara   lägst   två   och   högst   tre,   samt   högst   en   suppleant.   Av   dessa   
utses   alltid   en   revisor   av   HSB   Riksförbund.   Stämman   beslutar   om   antal   revisorer   och   suppleanter   till   
högst   två.   (22/22)   

  
§20   Val   av   revisor   och   suppleant   
Valberedningen   föreslår   Tuula   Silbermann   som   revisor   utöver   revisionsbyrå   BoRevision.   Stämman   bifaller   
förslaget.   (22/22)   

  
§21   Beslut   om   antal   ledamöter   i   valberedningen   
Stämman   beslutar   att   valberedning   ska   bestå   av   2   personer.   (22/22)   

  
§22   Val   av   valberedning   

a) Stämman   valde   Anna   Maria   Zamorano   till   valberedningens   ordförande   (22/22)     
b) Stämman   valde   Marina     Veletskaya   till   ledamot   i   valberedningen   (22/22)   

  
Båda   väljs   för   en   period   av   ett   år.   Styrelsen   får   i   uppdrag   att   hjälpa   till   med   information   på   hemsidan   samt   
i   trapphusen   om   att   förtroendeuppdrag   i   valberedningen   finns   tillgängligt.     

  
§23   Erforderliga   val   till   representation   i   HSB   
Stämman   beslutar   att   styrelsen   utser   representanter   för   BRF   Dynan.   (21   bifall,   1   avstått)   

  
§24   Övriga   i   kallelsen   anmälda   ärenden   
Inga   anmälda   förslag   eller   motioner   har   inkommit   till   styrelsen.     

  
§25   Stämmans   avslutande   
Lars-Åke   Henriksson   förklarar   stämman   som   avslutad.     
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Caroline   Fondelius   
  
  

Justerare   
  
  
  
  

  Lars-Åke   Henriksson   
  
  

Justerare   

Agneta   Währner     Emma   Strålberg   


