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Brf Månhästen Tel: 08-18 57 87 Orgnr: 769607-2029 
c/o Patrik Johansson 
Fastlagsvägen 42 -1Tr 
126 47 HÄGERSTEN 

Protokoll ordinarie föreningsstämma 

2009-05-27  

 
 
Datum: Onsdagen den 27/5 2009 19:00-21:00. 
 
          
          

Dagordning 

 
1. Stämmans Öppnande 

 
Föreningens ordförande Patrik hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman. 

 
2. Godkännande av dagordningen 

 
Dagordningen godkändes. 
 

3. Val av stämmoordförande 
 
Volkmar Kettnaker valdes till ordförande vid stämman. 
 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 
Thomas Kock valdes till protokollförare 
 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 
Mona Widström och Dan Hallgren valdes till justeringsmän tillika rösträknare. 

 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
 

Stämman förklarades blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 
 

7. Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden över närvarande medlemar fastställdes. 23 deltagande med rösträtt samt 6 deltagande  
utan rösträtt. 

 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 
Årsredovisning samt revisionsberättelse gicks igenom. 
 

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 
Stämman fastställde enhälligt föreningens resultat- och balansräkning. 
 

10. Beslut om resultatdisposition 
 
Beslut om resultatdisposition fastställdes enhälligt enligt styrelsens förslag. Sid 4 i årsredovisningen. 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2007 och 2008. 
 

12. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
 
Stämman beslöt att fortsätta med 1,5 inkomstbasbelop som arvode för styrelsen. Stämman beslöt att  
revisionsarvode utgår enligt löpande räkning.  
 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med valberedningens förslag: 
 
Val av ordförande:  Patrik Johansson  Omval 2 år 
 
Val av styrelseledamöter: Jenny Lichtenstein Nyval  2 år (tidigare supleant) 
     Jonas Haak  Nyval  2 år 
 
Val av styrelsesuppleanter: Göran Lingfors  Omval 1 år  
     Dan Hallgren  Nyval  2 år 
 

14. Val av revisor och revisorsuppleant 
 
Till revisor omvaldes Hans Kypengren från BoRevision AB. Till revisorsuppleant omvaldes från 
 samma firma Bernt Eriksson. 
 

15. Val av valberedning 
 
Förslag lades fram att behålla nuvarande valberedning. Stämman beslöt enhälligt att godkänna  
detta förslag. Mikael Lichtenstein tog på sig att vara sammankallande. 
  

16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 
§34 

 
16.1. Förslag till stadgeändringar 

 
Stämman beslöt enhälligt att godkänna det förslag till stadgeändringar som  
styrelsen lagt fram. Detta har tidigare också godkännts på den extra  
föreningsstämma som hölls 2009-05-09. 
 

16.2. Frågan om att ge styrelsen i uppdrag att, till nästkommande stämma 2010, utreda 
möjligheten för medlemmar i brf Månhästen att installera avfalskvarnar i sina kök 
 
Motionen antogs av stämman. 
 

17. Stämmans avslutande 
 
Volkmar Kettnaker förklarade stämman avslutad. 
 

 
 

 
Vid protokollet :   Justeringsman   Justeringsman 
Thomas Kock    Mona Widström   Dan Hallgren 


