
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 

25 MAJ 2022 

I BRFGRIM 
l BERGET 

1. Stämman förklarades öppnad. 

2. Till stämmoordförande valdes Annette Olanders från Nabo. 

3. Till protokollförare utsåg stämmoordförande sittande sekreterare Bodil Svensson. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Stämman valde Ann Börj esson och Heli Van Der Valk till justeringsmän och 
rösträknare. 

6. Stämman konstaterade mötet utlyst i stadgeenlig ordning. 

7. Stämman fastställde 29 röster, varav 25 personligen närvarande och 4 representerade 
genom fullmakt. 

8. Stämordförande läste upp revisors utlåtande i revisionsberättelsen. Berättelsen och 
utlåtandet lades därefter till handlingarna. 

9. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen avseende 2021. 

10. Stämman beslöt att resultatdispositionen ska ske i enlighet med styrelsens förslag. 

11. Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021. 

12. Arvode till styrelsen för det kommande verksamhetsåret fastställdes till 4,5 
prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. 

13. Stämman beslutade att antal styrelseledamöter ska uppgå till 7 ordinarie och 2 
suppleanter. 

14. Till ordinarie ledamöter valdes: 
Martin Lamken 
Mia Adlercreutz 
Foad Eini 
Marcus Sundberg 
Josefin Tiner 
Anna Henricsson samt 
Frida Isaksson 

Och till suppleanter valdes: 
Alexander Lydh samt 
Christopher Kollberg 
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15. Stämmande valde auktoriserad revisor Mikael Thorell, Revisions AB Trirev, till 
revisor. 

16. Val av valberedning valde stämman Lisa Söderberg och Susanne Rude. 

1 7. Av föreningsmedlemmar anmälda motioner: 

Motion 1. Tillåtelse att parkera vissa transportbilar/lätt lastbil i garaget. 
Motionsställaren föreslog att stämman skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda fråga 
om fordon i garaget. Stämman biföll förslaget. 

Motion 2. Tillåtelse att parkera moped klass 1 på innegården. 
Motionsställaren föreslog att motionen ska revideras att enbart omfatta moped på två 
hjul klass Al. Stämman biföll motionen utifrån reviderat förslag. 

Motion 3. Installera ett jordat eluttag, centralt placerat på vinden. 
Stämman biföll motionen 

18. Arvode till valberedningen fastställdes till 0.9 prisbasbelopp exklusive sociala 
avgifter. 

19. Stämmans förklarades avslutad 


