
			

Kallelse 
till ordinarie föreningsstämma i 

BRF GRIMBERGET 
 
 
Datum: Tisdagen den 15:e maj 2018, fika från 18:00 stämman 

börjar 18:30 
Plats:  Föreningslokalen, källarplan i 1B 
  Tag med denna kallelse samt årsredovisning till stämman 
 
 
Dagordning: 
 

1. Öppnande  
2. Val av stämmoordförande  
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
4. Godkännande av dagordningen  
5. Val av två justerare tillika rösträknare  
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
7. Fastställande av röstlängd  
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
9. Föredragning av revisorns berättelse  
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
11. Beslut om resultatdisposition  
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår  
14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
16. Val av revisorer och revisorssuppleant  
17. Val av valberedning  
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 

föreningsmedlem anmält ärende 
*Motion 1. Installation av solceller 
*Motion 2. Installation av ladd-stationer för el-bilar  

19. Avslutande  
 
 
Välkomna! 
 
Styrelsen, Brf Grimberget 



	

	
 

 
 
 

 
 

Brf Grimberget 
 

      
 
 
 

 
 

08	Höst	

        Årsredovisning 2017 

 



	
	
	
	

FÖRENINGSSTÄMMA	–	ÅRSREDOVISNING	–	FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	-	REVISION	
	
	
Föreningsstämman	 är	 föreningens	 högsta	 beslutande	
organ	där	alla	medlemmar	kan	utöva	sitt	 inflytande.	Varje	
år	 hålls	 en	 ordinarie	 föreningsstämma	 med	 en	 del	 fasta	
punkter	 enligt	 föreningens	 stadgar.	 Exempel	 på	 sådana	
punkter	 är	 att	 fastställa	 årsredovisningen,	 besluta	 om	
ansvarsfrihet	 för	 styrelsen	 för	 det	 år	 som	 gått,	 välja	 ny	
styrelse,	 revisor	 mm.	 Där	 tar	 man	 även	 upp	 frågor	 som	
medlemmarna	 begärt	 skall	 tas	 upp	 på	 stämman.	 Dessa	
punkter	 kallas	motioner.	 Allt	 som	man	 beslutar	 om	 finns	
upptaget	 i	 kallelsen	 inför	 stämman.	 Vid	 behov	 kan	 även	
extra	föreningsstämmor	hållas	under	året.	
	

Årsredovisningen	 är	 en	 sammanställning	 över	 ett	
verksamhetsårs	ekonomi.	Den	börjar	med	en	förvaltnings-
berättelse	 som	är	styrelsens	berättelse	om	året	som	gått.	
Den	 innehåller	 också	 ett	 förslag	 till	 hur	 årets	 och	 det	
ansamlade	 resultatet	 skall	 disponeras.	 Därpå	 följer	
resultaträkning,	 balansräkning	 samt	 noter	 som	 förklarar	
utvalda	 delar	 i	 resultat-	 och	 balansräkningen.	 Revision	 -	
efter	att	styrelsen	avgivit	årsredovisningen	granskas	den	av	
den	 som	valts	 till	 föreningens	 revisor.	Granskning	 sker	 av	
både	 räkenskaper	 och	 styrelsens	 arbete.	 Revisorn	
tillstyrker	eller	avstyrker	årsstämman	att	 fastställa	balans-	
och	resultaträkning	samt	resultatdisposition	och	om		
styrelsen	ska	ges	ansvarsfrihet.

	
	
	
	

RESULTATRÄKNINGEN		
	
	
Resultaträkningen	visar	föreningens	intäkter	och	kostnader	
under	 året.	Om	 intäkterna	 överstiger	 kostnaderna	 blir	 det	
vinst	 och	 omvänt	 förlust.	 Intäkterna	 utgörs	 vanligtvis	 av	
årsavgifter	 för	 bostadsrättslägenheterna	 och	 hyror	 för	
eventuella	 lokaler,	 hyreslägenheter	 &	 p-platser.	
Kostnaderna	är	 fler	till	antalet	och	delas	 in	 i	olika	grupper.	
Övriga	 externa	 kostnader	 innefattar:	Driftskostnader	 som	
är	 löpande	 kostnader	 för	 fastighetens	 funktion	 ex.vis	
fastighetsskötsel,	 städning,	 värme,	 vatten	 osv,		
Reparationer	 som	 avser	 åtgärder	 av	 sådant	 som	 gått	
sönder	 utan	 att	 man	 kunnat	 förutse	 det.	 Det	 kan	 vara	
skador,	 driftstopp,	 skadegörelse,	 Periodiskt	 underhåll	 är	
planerat	

underhåll	 av	 fastigheten	och	en	 koppling	bör	 finnas	 till	 en	
underhållsplan.		Genom	underhållsplanen	kan	föreningens	
underhåll	planeras	på	lång	sikt	och	avsättningar		göras	i	rätt	
omfattning.	 Det	 finns	 en	 direkt	 koppling	 mellan	 utfört	
underhåll	 och	 den	 fond	 för	 framtida	 underhåll	 som	
föreningen	 är	 skyldig	 att	 sätta	 av	 till	 enligt	 stadgarna.	
Genom	att	 göra	 rätt	 avsättningar	 finns	medel	 reserverade	
att	 ta	 i	 anspråk	 de	 år	 underhåll	 utförs.	 Dessa	 kostnader	
belastar	 årets	 resultat	 när	 de	 sker.	 Avskrivningar	 är	 en	
bokföringsmässig	 kostnad	 som	 fördelar	 anskaffnings-
kostnaden	av	fastighet	&	inventarier	över	dess	ekonomiska	
livslängd.	

	
	

	
	

BALANSRÄKNINGEN	
	

	
Balansräkningen	visar	föreningens	tillgångar	och	skulder	på	
bokslutsdagen.	 Tillgångarna	 klassificeras	 som	 anläggnings-
tillgångar	respektive	omsättningstillgångar	beroende	på	om	
de	 är	 avsedda	 för	 långvarigt	 bruk	 ex.vis	 fastigheten	 eller	
kortvarigt	ex.vis		hyres-	och	avgiftsfordringar.	Motsvarande	
uppdelning	 finns	på	 skuldsidan	med	 långfristiga	 respektive	
kortfristiga	 skulder.	 Det	 egna	 kapitalet	 är	 det	 bokförings-
mässiga	 värdet	 av	medlemmarnas	 andel	 i	 föreningen.	 När	
föreningen	 bildades	 betalade	 medlemmarna	 in	 en	 insats	

enligt	 	 den	 ekonomiska	 planen	 för	 sin	 lägenhet.	 För	
kvarvarande	hyresrätter	som	senare	säljes,	bokförs	vinsten	
(skillnaden	 mellan	 försäljningspriset	 och	 insatsen)	 som	
upplåtelseavgift.	 	 Det	 egna	 kapitalet	 delas	 in	 i	 fritt	 och	
bundet	 eget	 kapital.	 Det	 bundna	 egna	 kapitalet	 får	 inte	
delas	ut	till	medlemmarna.	Fonden	för	yttre	underhåll	ingår	
i	det	bundna	egna	kapitalet.		Avsättning	för		yttre		underhåll	
	sker	i	enlighet	med	stadgar/underhållsplan.

	
	

	
	







































Valberedingens	förslag	för	2018	

	

Ordinarie	ledamöter	
Väljes	på	två	år	 	 Foad	Eini	 	 Omval	
	 	 	 Maria	Eriksson	 Nyval	
	 	 	 Ann	Filipsson		 Nyval	
	

Väljes	på	ett	år	 	 Therese	Hjälmner	 Sittande	
	 	 	 Elisabeth	Smedberg	 Sittande	
	 	 	 Magda	Bengtsson	 Nyval	 	
	 	 	 Niklas	Pettersson	 Nyval	
	

Suppleanter	
Väljes	på	ett	år	 	 Julia	Cederbrant	 Nyval	
	 	 	 Viktor	Albinsson	 Nyval	
	

Revisor	
Extern	auktoriserad	 	 Gunilla	Lönnbratt	 Väljes	på	ett	år	
	 	 	 PWC	
	

Valberedning	
Väljes	på	ett	år	 	 Martin	Lamkén	 Nyval	
	 	 	 Maria	Emanuelsson	 Nyval	
	

	

	



Motion	1	
Ann	Börjesson,	Föreningsgatan	1B,	lgh	304	

Jag	föreslår	att	vi	satsar	på	solcellspaneler	på	taket	(eller	annan	lämplig	plats).	I	dag	är	det	inte	dyrt	
att	installera	mot	vad	det	var	för	ca	4	år	sedan	samt	att	vi	som	bostadsrättsförening	antagligen	kan	få	
statligt	eller	kommunalt	(???)	stöd	för	detta.	

Min	tanke	är	att	solenergin	kan	riktas	mot	våra	gemensamma	utrymmen	som	ljuset	i	trapphusen,	
tvättstugan,	garage	mm.	Eftersom	vi	har	solfattiga	vintrar	tror	jag	även	att	det	i	dag	går	att	lagra	
solenergi	i	behållare	(batterier?).	Om	det	skulle	sina	ska	en	omkoppling	till	Gbg	Energi	kunna	göras.	

Detta	borde	utredas.	Allt	för	att	inte	tynga	föreningens	ekonomi,	kan	man	göra	en	vinst	bör	man	göra	
det.	

	

	

Styrelsens	svar:	

Styrelsen	lät	Göteborg	Energi	göra	en	mindre	utredning	vad	en	installation	av	solceller	skulle	
innebära	för	föreningen.	

Sammanfattningsvis	kostar	en	installation	ca.	250	000kr,	vilket	innebär	att	vår	förening	inte	gör	
någon	förtjänst	på	det	fören	efter	20	år	med	vår	elförbrukning	(innan	vi	når	break-even).	Uppskattad	
livslängd	på	installationen	är	25	år.	

Det	finns	idag	ingen	lösning	att	lagra	energin	från	solceller	utan	denna	måste	användas	momentant.	
Göteborg	Energi	har	tittat	på	vår	energiförbrukning	och	ser	att	det	är	tvättstugorna	som	förbrukar	
mest	el	(till	viss	del	hissarna	och	frånluftsfläktarna).	Det	går	inte	att	utnyttja	solcellsenergi	till	
tvättstugorna	på	kvällar	och	regniga	dagar	(då	solen	inte	skiner)	och	därför	passar	solceller	oss	
mindre	bra.	

Vår	förening	behöver	solceller	som	producerar	12KW	för	att	möta	topparna	då	tvättstugorna	
används.		

Det	finns	idag	ingen	ekonomisk	vinning	i	att	installera	solceller	för	vår	Brf.	Det	är	ett	ganska	stort	
projekt	som	kräver	ett	kontinuerligt	underhåll.	

Mot	bakgrund	av	ovanstående	föreslår	styrelsen	att	föreningen	inte	går	vidare	med	installation	av	
solceller.	

	

	

	



Motion	2	
Maria	Larsson,	Föreningsgatan	1B,	lägenhet	344	

Som	boende	i	brf	Grimberget	går	det	i	dag	inte	att	ladda	en	elbil	i	garaget.	Därför	har	jag	som	förslag	
att	eluttag	(alt.	laddstation)	installeras	vid	parkeringsplatserna	i	garaget.		

Jag	har	tyvärr	ingen	kostnadsuppskattning	för	detta	arbete.	

Med	vänlig	hälsning	
Maria	

	

Styrelsens	svar:	

Styrelsen	utredde	efter	förra	stämman	alternativ	kring	ladd-platser	i	garaget.		
Det	fanns	då	inga	enkla	eller	ekonomiskt	försvarbara	alternativ	att	installera.	

Föreningen	har	och	har	haft	väldigt	många	pågående	projekt	som	tar	tid	och	kostar	föreningen	
mycket	pengar.	Då	önskemålen	om	ladd-platser	i	garaget	inte	varit	speciellt	många	från	våra	
medlemmar	föreslår	styrelsen	att	ladd-platser	inte	installeras	idag	och	att	frågan	åter	kan	utredas	när	
det	inte	finns	andra	stora	pågående	projekt	i	föreningen.	

Styrelsen	föreslår	att	motionen	avslås.	

	



 
 
 

 

FULLMAKT 
 

Jag är medlem i Brf _______________________________________________________  

Med min namnteckning lämnar jag fullmakt till: 

 

 

Namn:  

 

 

      att för min räkning utöva den mig tillkommande rösträtten vid ordinarie  

föreningsstämma den   ______ / _______  - 2018 

 

 

 

________________________ den   ______ / _____ - 2018 
 

 

Namn 

                                              

   Lgh nr ________________ 

 
Adress 
 

_______________________________________ 

 

 

OBS!  Fullmakten måste dateras.  

   



	
	

	

 
 
Husjuristerna i Göteborg AB  info@husjuristerna.se  
Vasagatan 34    
411 24 Göteborg www.husjuristerna.se  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




