
Föreningsstämma 2021 Brf Stora Mossen 1 

lid: Tisdag den 8 juni 2021 klockan 19:00. 
Plats: Robiniaparken, Bromma. 

§ 1 Öppnande av stämman 
Håkan Gustavsson öppnade stämman. 

§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 

13 röstberättigade medlemmar närvarade vid stämman samt 1 genom fullmakt. Närvarolista samt 

fullmakter bifogas detta protokoll. 

§3 Val av ordförande vid stämman 

Johan Bäcke valdes till stämmans ordförande. 

§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
Elin Ahlden valdes till protokollförare för stämman. 

§ 5 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av stämman. 

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare 
Stämman valde Anna Wendelöv och Sten Mortensen till justerare och rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
Digital och analog kallelse, årsredovisning och revisionsberättelse skickades ut den 13 april till 

föreningens samtliga medlemmar. Reviderad kallelse, med anledning av att stämman senarelagts på 

grund av Covid 19-pandemin, skickades ut digitalt och analogt den 7 maj. Stämman fann att kallelse 

till stämman skickades ut i behörig ordning. 

§ 8 Föregående protokoll 
Årsmötet avböjde föredragning av föregående stämmoprotokoll. 

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Sten Mortensen föredrog årsredovisningen 2020. 

§ 10 Föredragning av revisionsberättelsen 
Sten Mortensen föredrog revisionsberättelsen 2020. 

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

Resultat- och balansräkning fastställdes av stämman. 

§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 
balansräkning 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 



§ 14 Beslut om arvoden 
Stämman fastställde arvodet till 54 000 kronor exklusive sociala avgifter, samt att revisorn arvoderas 
enligt godkänd löpande räkning. 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleant 
Styrelsen valdes enligt valberedningens förslag. 

Omval: Håkan Gustavsson Enhömingsgränd 12 Ledamot 
Omval: Sten Mortensen Enhömingsgränd 4 Ledamot 
Omval: Lennart Forsberg Enhörningsgränd 4 Ledamot 
Omval: Elin Ahlden Enhömingsgränd 6 Ledamot 
Omval: Anna Wendelöv Enhörningsgränd 12 Ledamot 
Omval: Siri Rinde Enhömingsgränd 4 Suppleant 
Omval: Roswitha Abelin Enhörningsgränd 4 Suppleant 
Nyval: Martin Albinsson Enhömingsgränd 6 Suppleant 

Omval: Revisor Tomas Ericson på Borev Revisionsbyrå AB 
Revisorssuppleant utses av Borev Revisionsbyrå AB 

§ 16 Val av valberedning 
Omval av Anders Larsson och Johan Bäcke 

§ 17 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

§ 18 övriga frågor 

§ 19 Stämmans avslutande 
Stämman avslutades av ordförande Johan Bäcke. Samtliga beslut fattades enhälligt. 
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