
Protokoll årsstämma i Brf 
Brinckan-Lehusen 
När: kl 19.00-20.00, 16 maj 2022
Var: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48

 
1. Stämmans öppnande 
Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande. 

2. Val av stämmoordförande 
Stämman valde Charlott Jerndahl till stämmoordförande.

3. Godkännande av dagordningen 
Stämman beslutar att dagordningen godkännes. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Henrik Mungenast anmäldes som protokollförare för årsstämman.

5. Val av två justerare och rösträknare 
Årsstämman beslutade att Lars Selberg och Marie Hedlund utses till justerare och tillika 
rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman beslutar att stämman blivit stadgeenlig utlyst.

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängd fastställdes, med totalt 65 röstberättigade, varav 2 via fullmakt. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning föredrogs och lades till handlingarna. Noterar att not 17 i 
årsredovisning är felaktig vad gäller lånens bindningstider. 

9. Föredragning av revisorns berättelse
Revisorn har lämnat en ren revisionsberättelse. 
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10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa räkenskapsåret 2021 års resultat- och balansräkning. 

11. Beslut om resultatdisposition 
Stämman beslutade att fastställa räkenskapsåret 2021 års resultatdisposition. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedningen för 
nästkommande verksamhetsår 

Stämman beslutade att styrelsen arvoderas med 10 prisbasbelopp, att fritt fördela mellan 
sig. Beloppet är exklusive sociala avgifter. 

Stämman beslutade att arvodera valberedningen med ett prisbasbelopp, att fritt fördela 
inom valberedningen. Beloppet är exklusive sociala avgifter. 

Stämman beslutade att arvodera revisorn enligt faktura. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman valde följande styrelseledamöter och suppleanter:
 
Styrelsemedlemmar valda 2023:
Anna Rogalska Hedlund,  FBK 28
Jan Lindelöf, FBK 25
Ulrika Kuhlin, FBK 16

Styrelseledamöter valda på 2 år:
Henrik Mungenast, FBK 17 
Ola Ragnar Liljemark, FBK 27 
Martin Johansson, FBK 18
Mikael Arkevret, FBK 26

Styrelseledamot vald på 1 år:
Lars Selberg, FBK 25

Suppleant vald på 1 år:
Dag Hervieu, FBK 21
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15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Stämman beslutade att välja KPMG till revisor för nästkommande verksamhetsår.

16. Val av valberedning 
Stämman valde följande personer till valberedning:

Christel Antoft Granwald, FBK 21
Åsa Göransson, FBK 23 
Anna Hedsäter, FBK 11

17. Ärenden som styrelsen upptagit kallelsen för beslut eller som medlem anmält 
enligt 31 §. 

- Motion angående öppettider i soprum. 

Stämman beslutade enligt styrelsens svar på motionen. Öppettider i grovsoprummen 
justeras med ökning av öppettider på helgerna till 7-12 samt 17-20. 

18. Avslutande 
Stämman avslutades. 
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