
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Riksbyggens 

Bostadsrättsförening Stenbär 
 

2020-03-17 

 
§ a 

Ordföranden Toni Viktorsson hälsade alla välkomna och förklarade   Stämmans 

stämman öppnad.            öppnande  

        

§ b 

Uppgjordes förteckning över närvarande medlemmar samt fastställdes  Fastställande 

denna förteckning som röstlängd. (Bilaga till protokollet)    av röstlängd 

 

§ c 

Till stämmoordförande valdes Bennet Jonson.      Val av ordförande 

             för stämman 

§ d 

Till sekreterare för stämman utsågs Birgitta Jonson. Val av sekreterare  

 för stämman 

§ e 

Att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet valdes Peter Eriksson Val av justerare 

  

§ f 

Till rösträknare valdes Peter Eriksson och Ola Hasselgren. Val av rösträknare 

 

§ g 

Godkändes att kallelse till stämman skett stadgeenlig ordning. Kallelse 

 

§ h 

Efter föredragning av styrelsens årsredovisning för tiden 2019-01-01  Årsredovisning 

– 2019-12-31 lades den till handlingarna 

 
§ i 

Föredrog ordförande för stämman revisorernas berättelse för,                   Revisionsberättelse 

verksamhetsåret som efter godkännande lades till handlingarna. 

 

§ j 

Beslöt stämman i enlighet med revisorernas förslag att fastställa              Fastställande av balans 

resultat- och balansräkningen.                                                                     och resultaträkning 

 

§ k 

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att årets resultat           Resultatdisposition      

2 563 122 kr balanseras i ny räkning. 

 

§ l 

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsstämman styrelsen  Ansvarsfrihet för  

Ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.     styrelsen 



§ m 

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 7 styrelseledamöter och  Antal ledamöter  

7 suppleanter, inklusive riksbyggens representanter.      & suppleanter 

                     

§ n 

Stämman beslöt att följa riksbyggens rekommendationer för arvoden.  Arvode till styrelsen  

Styrelsen får ett inkomstbasbelopp (ibb) Till föreningens revisor och                revisorer och  

valberedning ska det utgå 3% av styrelsens arvode per person.                          valberedning 

Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr.       

 

§ o 

Stämman beslöt att ordförande skulle utses inom styrelsen, då val-  Ordförande val 

beredningen inte hade något förslag              

 

§ p 

Till styrelseledamöter    Mandattid                    Val av styrelseledamöter 

Andreas Hoek, omval        2 år             och suppleanter 

Tony Lindkvist, omval        2 år 

Anne Friman, nyval        2 år              

Kent Kälveskog, fyllnadsval         1 år 

   

Kvarstående ledamöter 

Birgitta Jonson och Elisabeth Hjalmarsson 

 

Till suppleanter     Mandattid 

Peter Holm, omval                                           2 år 

Johnny Berg, nyval                          2 år  

Christer Nilsson, fyllnadsval            1 år  

Vakant                                                      2 år 

 

Kvarstående suppleanter 

Monika Westin och Karin Andersson 

 

Det meddelades att Riksbyggen till ordinarie styrelseledamot utsett Amanda Hallberg 

Jan Lidström och som suppleant. 

 

§ q 

Till ordinarie revisor valdes Toni Viktorsson och till suppleant  Peter Eriksson          Val av revisor 

Auktoriserad revisionsbyrå är Grant Thornton 

 

§ r 

Stämman beslutade att välja valberedning bestående av 2 ledamöter.   Val av valberedning 

Till ledamöter valdes Annette Nygren och Tommy Sjöström med Tommy som  

sammankallande. 

 

§ s           Hänskjutna 

Styrelsen hade hänskjutit två frågor till stämman 1 solceller och 2 kabel-TV   frågor och 

                     Motioner 



1 Solceller Styrelsen vill fås stämmans beslut på att skicka in den ansökan om bidrag 

   som presenterades i februari till samtliga lägenhetsinnehavare till länsstyrelsen. 

  En medlem i föreningen undrade hur ansökan var framtagen. Ansökan har riksbyggen  

  hjälpt föreningen att göra alla kostnader är schabloniserade. Hen har kunskap om 

  solceller och tyckte att siffrorna var felaktiga. Stämman beslöt att styrelsens  

  sekreterare tar hjälp av hen och gör ett nytt underlag för bidrag och skickar in. 

2 Kabel-TV förslaget som och så presenterades i februari handlade om att digitalisera 

  föreningens Kabel-TV. Det skulle kosta 90 000 kr och ge varje lägenhet ökad kostnad. 

  Efter det skickade kom Hem ett brev och berättade att samtliga analoga nät skulle  

  digitaliseras, så den frågan var redan löst. 

  Det fanns inga motioner anmälda från medlemmar.                                                                                                      

            

§ t 

Ordföranden förklarade stämman avslutad.  Avslutning 

 

 

 

Dag som ovan 

 

 

________________________ 

Sekreterare 

Birgitta Jonson 

 

 

 

Justeras: 

 

 

_________________________                   ____________________________ 

Ordförande                                                      Justerare    

Bennet Jonson                                                 Peter Eriksson 


