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Protokoll årsmöte, Brf Mälarstrand 2 
 
Datum och tid:  söndag den 14 juni 2020 
Plats:  Kristinebergs strand, gården mellan 27-29 
 

§ 1. Mötets öppnande  
Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Jaan Kubja.  
 

§ 2. Upprättande av röstlängd 
a. Genom avbockning på medlemslistan upprättades förteckning över närvarande medlemmar och 

representerade bostadsrätter. Totalt 32 personer närvarande på stämman varav en genom 
fullmakt. 

b. Stämman beslutade att godkänna upprättad förteckning som röstlängd.  
 

§ 3. Val av stämmoordförande 
Stämman beslutade att välja Jaan Kubja till stämmoordförande. 

  
§ 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare 

Stämmoordförande anmälde att välja Annika Melin som protokollförare. 
 

§ 5. Godkännande av dagordning 
Stämman beslutade att fastställa av styrelsen föreslagen dagordning.  
 

§ 6. Val av två personer, att jämte ordförande, justera protokollet och tillika agera rösträknare 
Stämman beslutade att välja Helena Sivertsson och Martin Arvidsson att justera protokollet samt vara 
rösträknare. 

 
§ 7. Frågan om kallelse till stämman skett i behörig ordning 

a. Medlemmarna har kallats till stämman med personligt brev i postfacken den 11 maj, anslag i 
trapphusen samt meddelande på hemsidan. 

b. Stämman konstaterade att kallelse skett i behörig ordning. 
  

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 
a. Ordförande lämnade utrymme för frågeställningar av årsredovisning och revisionsberättelse. 

i. Frågan om posten för hyror och övriga intäkter kom upp. Ordförande svarade att kaj, 
garage och carport innefattas av posten. Minuskostnader för posten är till exempel 
om platsen är outhyrd under en viss period. 

ii. Frågan om fjolårets garagetvist kom upp och bevarades med att föreningen tagit ut 
en högre avgift från medlemmarna och betalar nu ikapp kostnaden. 

b. Jaan informerade i övrigt om: 
i. Att Samfälligheten gjort en skrivelse till Stockholms stad gällande störningar i 

området. 
ii. Styrelsen anmäler regelbundet störningar i området och att ordförande själv gått 

med i Hornbergs strands vänners Facebookgrupp för att kunna jobba med 
förbättringar i vårt gemensamma område. 

iii. Styrelsen jobbar med parkeringsplatserna på kajen och problemet med obehöriga 
som parkerar. 

iv. Styrelsen uppmuntrar alla medlemmar till att använda Stockholms stads app för 
klagomål i området. 

c. Informerades om solcelsprojektet. Styrelsen tar upp frågan så snart restriktioner om större 
sammankomster lättas då det krävs en extrastämma för beslut. 
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§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten ska 
disponeras, enligt den fastställda balansräkningen. 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen intagna i årsredovisningen. 

 
§ 10. Beslut om frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 

§ 11. Beslut om arvoden 
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen ska erhålla arvode om tre prisbasbelopp att fördela inom 
styrelsen.  
 

§ 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Följande personer valdes i enlighet med valberedningens förslag: 
 

Omval, ledamöter (två år) 
ü Jaan Kubja   
ü Åke Sjöberg 
ü Per-Ivar Sigelfeldt 
 
Nya suppleanter 
ü Jaquelin Nyman nyval, ett år 
ü Pernilla Ohlsson nyval, ett år 
ü Georg Lagerberg nyval, ett år 
ü Lotta Engdahl nyval, ett år 
 
Kvarstående ledamöter (ett år) 
ü Vita Andrews 
ü Magnus Hugemark 

 
Avgående ledamöter och suppleanter 
ü Nils Wrethag  
ü Magnus Johansson  
ü Annika Melin 
 

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Beslutades att välja Borevision och revisor Per-Ola Trané för en tid av ett år. 

 
§ 14. Val av valberedning 
Valberedningens förslag och tillika framröstad valberedning: 

ü Marie Ericsson (sammankallande) 
ü Anita Karlsson 
ü Christina Lehnert 
ü Viktoria Lyttkens 

 
Förslag till valberedning från annan medlem: 

ü Sven Ekman (sammankallande) 
ü Gunnar Nyström 
ü Marie Ericsson 

 
Omröstning skedde varvid valberedningens förslag fick en majoritet med 17 röster. 
 
 
 



BRF Mälarstrand 2 

  
BRF Mälarstrand 2, (org. Nr 716405-7536), Kristinebergs strand 3, 27, 29. 112 52 Stockholm. 

  Sida 3 av 3 

§ 15. Eventuella övriga frågor 
a. Frågan om Grannsamverkan och dess existens togs upp.  
ü Skylten vid port 3 har ramlat ner. 
ü Det finns i dagsläget ingen representant från polisens sida.  
ü Föreslogs att informera om grannsamverkan på hemsidan. 

 
b. Föreslogs att skapa en e-postlista med samtliga medlemmars adresser. Vid utskick sker dessa 

anonymt.  
 

c. Stämmoordförande informerade om att inga motioner har inkommit till årets stämma. 
 

d. Stämmoordförande tackade Mark- och Miljögruppen för sitt arbete som även är avrapporterat i 
årsredovisningen och därigenom avslutat.   

 
 
§ 16. Stämmans avslutande 

Med ett tack för visat intresse förklarade stämmoordföranden Brf Mälarstrand 2 ordinarie stämma 2020 
avslutad. 
 
BILAGOR: 
Röstlängd 

 
 
 
Vid protokollet  Mötesordförande 
  
 
_________________________ _________________________ 
Annika Melin  Jaan Kubja  
 
 
 
 
Justerare 1   Justerare 2  
 
 
_________________________ ________________________ 
Helena Sivertsson  Martin Arvidsson 
 


