
Protokoll fört vid ordinarie stämma för Dalens samfällighetsförening, sopsug, 
organisationsnummer 717917-5612 den 25 april 2022 
 

1 Val av ordförande för stämman 
Lars Tynnemark valdes till stämmoordförande. 
 

2 Val av sekreterare för stämman 
Ordförande anmälde Barbro Wong som stämmans sekreterare. 
 

3 Val av två justerare 
Lars Jonsson och Lill Jönsson valdes till justerare.  
 

4 Styrelsens och revisorernas berättelser 
Förvaltningsberättelsen, årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs av 
Lars Jonsson. 
 

5 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet. 
 

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar 
Inga framställningar eller motioner hade lämnats. 
 

7 Ersättning till styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
Ersättning till styrelse, styrelseordförande och suppleanter bestämdes till totalt 
ett prisbasbelopp plus sociala avgifter. Prisbasbeloppet för 2022 är  
48 800 kronor. Revisorernas och suppleanternas arvoden ingår i beloppet. 
Styrelsen bestämmer hur arvodet ska fördelas.   
 

8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd godkändes 
av stämman.  
 

9 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter 
- Val av 3 ledamöter 
Styrelsen föreslog: 
Omval Lars Jonsson, Brf Videgården1, på två år. 
Nyval Haleem Mageed, Micasa, på två år. 
Nyval Hans Nordin, Svenska Bostäder, på två år. 
 
Barbro Wong, Brf Appelgarden, sitter kvar ett år till. 
Nicolina Valente, Brf Lönnparken, sitter kvar ett år till. 
 
Val av ordförande: Lars Jonsson. 
 
Suppleanter:  Lill Jönsson, Svenska Bostäder och Lars Jansson, Ekgården. 
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Stämman beslutade att godta styrelsens förslag. 
 

10 Val av revisorer och suppleanter 
Börje Justrell, Brf Appelgården, och Rickard Engberg, Brf Dalen 10, valdes till 
revisorer, Renée Kuhn, Brf Videgården1, valdes till revisorssuppleant. Alla 
valdes på 1 år. 
 

11 Fråga om val av valberedning 
Ingen valberedning valdes. Bestämdes att styrelsen åtar sig uppdraget som 
valberedning. 
 

12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

13 Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt  
Protokollet kommer att hållas tillgängligt via mail till alla delägare; respektive 
bostadsrättsförenings styrelse, Micasa och till Svenska Bostäder senast den 9 
maj 2022. Styrelserna ska uppmanas att anslå protokollet på resp. förenings 
hemsida för att öka tillgängligheten. 
 
Lars Tynnemark avslutade stämman. 

      
 

 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
Barbro Wong   Lars Tynnemark 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
Lars Jonsson   Lill Jönsson 
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