
Brf Södra Rosendal 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Södra Rosendal, den 11e maj 2021 kl. 

19:00 på föreningens innergård.  

1. Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande.     

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Lennart Åkerblom.   

4. Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Karin Allera att föra stämmans protokoll. 

5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Stephen Butler och Erik Uselius            

6. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i stadgeenlig ordning. 

7. En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen 
godkändes som röstlängd. 

8. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) samt 
revisionsberättelse föredrogs. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen 
samt lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 

9.  Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

10. Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle 
balanseras i ny räkning. 

11. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

12. Föreningsstämman beslutade att styrelsens arvode ska vara oförändrat och uppgå till 2,265               
prisbasbelopp och beslutar även att arvodet för 2019 ska justeras till samma nivå   
retroaktivt. Revisorns arvode ska vara enligt faktura.    

13. Val av styrelse. Ordinarie styrelseledamöterna Johan Liljeström och Hans Clausen valdes 
vid årsstämman 2020 för en period på två år och sitter därför kvar fram till slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att välja Karin Allera, Claës Kylberg och 
Tommy Forsberg till ordinarie styrelseledamöter med en mandatperiod på två år och till 
styrelsesuppleant valdes Clara Sundström med en mandatperiod på ett år. Nashmil Berzenci 
avgår som styrelsesuppleant.  

14.Till revisor valdes BoRevision för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. 

15. För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja Linus 
Atterby, Jenny Händestam, Jamil Asadi och Olivia Brunell.  

16. Inkomna motioner: 

      Motion 1. Förnyelse av innergården - Stämman valde att gå på styrelsens linje och avslå                            
motionen. 

     Motion 2. Bastu/Relax - Motionsställaren drar tillbaka motionen. 



     Motion 3. Soprum - Stämman valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.  

     Motion 4. Friskvårdsrum/gym - Stämman valde att gå på styrelsens linje och avslå 
motionen. 

     Motion 5. Övernattningslägenhet - Stämman valde att gå på styrelsens linje och avslå 
motionen. 

     Motion 6. Hängrännor - Stämman valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen. 

       

17. Stämman avslutades 

Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman

Karin Allera Lennart Åkerblom

Justerare Justerare

Erik Uselius Stephen Butler


