
Protokoll årsstämma BRF Bommen 200528 

 

1. Enrique Bejarano öppnar stämman. 
 

2. Lars Elofsson väljs till stämmans ordförande. 
 

3. BM Wallhult väljs till stämmoordförande. 
 

4. Röstlängden fastställs (17 medlemmar). 
 

5. Ben Muir och Enrique Bejarano väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 
 

6. Ordförande frågar om stämman blivit stadgeenligt utlyst. Svar ja. 
 

7. Dagordningen fastställs av stämman. 
 

8. Enrique Bejarano, styrelsens ordförande föredrar årsberättelsen.  
 

9. Föredragning av revisor Carina Harnesks berättelse. Revisorn har frågor om lokalen 
som planeras att byggas om till lägenhet (”Loppisen”) och hanteringen av ej godkänd 
OVK men saknar utöver det synpunkter. Styrelsen presenterar sin plan för båda 
ärendena. Båda har dragit ut på tiden men ligger nu i startgroparna genom att ta in 
entreprenörer som kommer att ges i uppdrag att slutföra projekten.  
 

10. Stämman fastställer resultat- och balansräkning. 
 

11. Ordföranden meddelar styrelsens rekommendation om hur årets resultat ska 
disponeras. Stämman accepterar förslaget. 
 

12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 
 

13. Stämman godkänner att styrelsens och revisorns arvoden förblir oförändrade. 
Arvodet är 1300 kr/lägenhet där 1000 kr går till revisorn och resten fördelas mellan 
styrelsens medlemmar utifrån närvaro vid styrelsemöten. 
 

14. Beslut fattas om att antalet medlemmar i styrelsen också fortsatt skall vara mellan 3-
7. 
 

15. Valberedningen föreslår medlemmar till styrelse kommande verksamhets år: 
Sittande styrelse: Enrique Bejarano, Ben Muir, Lars Elofsson, BM Wallhult 
Nya: Alexandra Fried, Dora Palmai, Erik Åshede 
Den nya styrelsen godkänns av stämman. 
 



16. Valberedningen föreslår Carina Harnesk som revisor också kommande 
verksamhetsår. Stämman godkänner C Harnesk. 
 

17. Valberedningen föreslår Lisa Hedström som ny valberedare. Stämman godkänner 
förslaget. 
 

18. Övriga anmälda ärenden: 
a. Proposition 1 – Förslag från styrelsen om uppdatering av stadgar för BRF Bommen. 
Stämman bifaller förslaget. (Första omröstningen skedde vid stämman 2019.) 
b. Motion 1 – Förslag från medlem om installation av laddstolpar för elbilar. 
Stämman beslutar att nästa styrelse ska undersöka frågan. 
 

19. Stämman avslutas. 
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