
Brf Reveljen 1 o 

Protokoll 
fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Reveljen 1 O den 20 oktober 2020. 

Stämman hölls via telefonkonferens. 

22 medlemmar närvarade vid mötet. 

§ 1. Sören Larsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna. 

§ 2. Förslaget till dagordning fastställdes. 

§ 3. Sören Larsson valdes till ordförande för stämman. 

§· 4. Sören Larsson anmälde att styrelsen uppdragit ät Anna-Carin Busk att föra protokollet 

under stämman. 

§ 6. Malin Wermin och Katarina Halvarsson valdes till justerare och tillika rösträknare. 

§ 7. Det konstaterades att stämman var stadgeenligt utlyst. 

§ 8. Närvarolistan fastställdes som röstlängd. 

§ 9. Styrelsens årsredovisning föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 

§ 10. Revisionsberättelsen redovisades och lades till handlingarna. 

§ 11. Redovisade balans- och resultaträkning fastställdes. 

§ 12. Resultatdispositionen beslutades i enlighet med styrelsens förslag med att reservera 

315 000 kr i fond för yttre underhåll, samt att den ansamlade förlusten på 4 215 000 kr 

balanseras i ny räkning. 

§ 13. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

§ 14. Det beslutades att inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter, samt att den 

auktoriserade revisorn ersätts mot faktura. Föreningen bekostar dock en årlig middag för 

styrelsens och valberedningens ledamöter och föreningens internrevisor. 

§ 15. I enlighet med valberedningens förslag gjordes följande val: 

Omval av Kristian Kallenberg och Markus Ederwall på 2 är till stämman 

2022. Patrik Havander valdes som ny ledamot på 2 år till stämman 2022. 

Malin Wermin valdes som suppleant på 1 är till stämman 2021. 

Anna-Carin Busk kvarstår som ledamot till stämman 2021. 



Caroline Lindahl kvarstår som suppleant till stämman 2021 . 

§ 16. I enlighet med valberedningens förslag utsågs Christer Eriksson till revisor och 

Gunnar Schmidt till internrevisor samt Kajsa Schmidt som revisorssuppleant. Samtliga på 

1 år till stämman 2021. 

§ 17. Eva Sjöstrand och Katarina Halvarsson valdes till valberedning på 1 år. 

§ 18. Inkomna motioner 

En inkommen motion behandlades och stämman beslutade att 

Himmelska Hundars uteservering ska vara rörlig över året och styras av 

väderleken. 
Himmelska Hundar inte framgent får ha uteservering utmed husväggen 

mot innergården. 

§ 19. Med en applåd via telifonerna uttryckte stämman sitt hjärtliga tack till Sören Larsson 

som under sin tid som ordförande har gjort en stor insats för föreningen. 

§ 20. Sören Larsson avslutade stämman. 

Stockholm dag som ovan 

Justeras: 

$tb~~, 
Katarina Halvarsson 


