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Brf Glöden 5 
 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Glöden 5 
Tid: 2014-05-22, kl.18:30 – 19:55 
Plats: Café Delta, Gävlegatan 2, Stockholm 

 
 
 

§ 1. Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Siw Rahm förklarade föreningsstämman öppnad. 
 

§ 2. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen. 
 

§ 3. Val av stämmoordförande 
Stämman valde Siw Rahm till stämmoordförande. 
 

§ 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stämmoordföranden utsåg Frida Holm till protokollförare. 

 
§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Stämman valde Pontus Hellström och Dan Brännström till justeringsmän. 
 

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman beslutade att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar. 
 

§ 7. Fastställande av röstlängd 
Stämman beslutade att fastställa röstlängd i enlighet med upprättad närvarolista tillika 
röstlängd vid årsstämman (se bilaga 1 till protokollet).  
 

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Ordförande Siw Rahm i samråd med styrelseledamot Hans Bengtsson föredrog 
årsredovisningen. I samband därmed besvarade styrelsen frågor från 
medlemmarna. 
 
Vid genomgång av året som gått upptäcktes att extra stämman gällande korrigering 
av stadgarna, som hölls 2013-06-11, ej fanns med i förvaltningsberättelsen. 
 
Under ekonomin togs frågan om Trygg Hansa-försäkringen upp, och dess 
fullvärdesförsäkring. Det borde göras tydligare för medlemmarna att denna finns 
genom att all information på hemsidan uppdateras. 
 
Vid genomgång av resultaträkningen gjordes ett förtydligande gällande minskning av 
nettoomsättningen (not 1) mot föregående år, då hyrorna minskades efter halva 
året. Det diskuterades också att avskrivningarna bör ses över för nästkommande år. 
 
Vid genomgång av balansräkningen och kortfristiga fordringar (not 7) ifrågasattes 
hur dessa är namngivna, då de ej ska namnges med företagsnamn utan med 
ändamål. Detta bör ändras till nästkommande år. 
 
Under kortfristiga skulder (not 11) förtydligades att posten grovsopor ökat mot 
föregående år, på grund av att vi nu också har glasåtervinning. 

 
 



 2 

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse 
Styrelseledamot Hans Bengtson föredrog revisionsberättelsen. 
 

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. 

 
§ 11. Beslut om resultatdisposition  

Stämman beslutade i enlighet med det i förvaltningsberättelsen (sid 3 i 
årsredovisningen) framlagda förslaget till resultatdisposition, d.v.s. att fastställa att 
till fond för yttre underhåll avsätts 195 558 kr för år 2013 och att i ny räkning överförs 
en balanserad förlust om 7 413 232  kr. 

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för år 2013.  

 
§ 13. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande  

verksamhetsår 
Stämman beslutade att oförändrat arvode, dvs 1,5 basbelopp (exklusive sociala 
avgifter), ska utgå till styrelsen för kommande verksamhetsår, att fördelas inom 
styrelsen.  
 
Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisorn enligt godkänd räkning.  
 

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningens förslag presenterades av Kerstin Fahlskog.  
 
I styrelsen kvarstår  

Bruno Barbieri (1 år kvar) 
Anna Mooe (1 år kvar) 
 

Stämman beslutade, att till ordinarie ledamöter välja: 
Frida Holm (återval 2 år) 
Ludvig Gutherc (nyval 2 år) 

 
och att till suppleanter välja: 

Hanna Nordström (nyval 2 år) 
Tobias Hedman (nyval 2 år) 
 

Siw Rahm, Hans Bengtsson och Rebecca Zenker avgår från styrelsen. 
Då det skulle behöva vara fler i styrelsen får styrelsen mandat att adjungera andra 
medlemmar om det skulle behövas. 

 
§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Till revisor valdes Jan-Ove Brandt, KPMG, och till revisorssuppleant valdes Per 
Engzell, KPMG. 
 

§ 16. Val av valberedning 
Till valberedningen valdes Dan Brännström, Carin Ancker och Ann-Charlotte Träisk. 

 
§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar  

anmälda ärenden enligt § 33 
Det fanns inga inkomna ärenden. 
 

§ 18. Kort information om aktuella frågor 
Bl.a. följande frågor diskuterades. 

o Christer Nord slutar som fastighetsskötare i slutet av augusti. 
o Råttor på gården 
o Besiktning efter sprängning av Citybanan  
o Bokning av övernattningslägenheten av medlemmarna själva 
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o Ventilationssystemet  
o Målning av fönster och balkongdörrar, samt tätning. 
o Uppdatering av hemsidan med aktuell information, samt korrigering av stadgar. 
o Aktuell medlemsförteckning med mobilnummer, email etc är uppdaterad och ska 

skickas till valberedningen. 
o Önskemål om att måla om dörren till övernattningslägenheten. 

§ 19. Stämmans avslutande 
Stämmans ordförande Siw Rahm förklarade stämman avslutad. 
 
Stämman pågick kl.18:30 – 19:55 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
……………………………………………    
Frida Holm 
Protokollförare  
 
Justeras: 
 
 
 
…………………………………………….  
Siw Rahm 
Stämmoordförande 
 
 
 
………………………………………  …………………………………….. 
Pontus Hellström  Dan Brännström 
Justeringsman   Justeringsman 
 
 
 

 
 
Bilagor: närvarolista  
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Närvarolista tillika röstlängd vid årsstämma för Brf Glöden 5, 2014-05-22 
 
Närvarande/röstberättigade 12 
 
Bruno Barbieri 
Siw Rahm 
Hans Bengtsson 
Frida Holm  
Madelaine Beronius  
Kerstin Fahlskog 
Pontus Hellström 
Carin Ancker 
Ebba Grauer 
Dan Brännström 
Ludvig Gutherc och Mira Barkå 
Jonas Sundell (ankom en bit i i mötet) 


