
Protokoll från ordinarie föreningsstämma  

Brf Rickomberga kulle, 769616-0568. 

Plats: Digitalt via Teams 

Datum & Tid: 2021-05-27 19:00 –20:30 

Bifogas: Röstlängd för föreningsstämman. 

 

1 Öppnande 

Margareta Wästerström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 

 

3 Val av ordförande 

Till ordförande för stämman valdes Jessica Lind, SBC. 

 

2 Godkännande av dagordning  

Stämman godkände dagordningen. 

 

4  Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Jessica Lind utsågs till att föra protokollet för stämman. 

 

5  Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerare valdes Anders Bäccman och Alexander Dzieciol. 

 

6  Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 

 

7 Fastställande av röstlängd 

Stämmordförande förde röstlängden med upprop och alla ansåg sig blivit anmälda.   

19 medlemmar som representerade och 18 lägenheter representerades. Det fanns inga fullmakter.  

 

8  Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Jessica Lind föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna. 

 

9  Föredragning av revisorns berättelse 

Jessica Lind föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna. 

 

10  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 

 

11  Beslut om resultatdisposition 

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag. 

 

12  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari –  

31 december 2020. Beslutet var enhälligt. 



13  Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna ska vara ett prisbasbelopp för 

verksamhetsåret. 

 

Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa. 

 

15  Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Till ordinarie ledamöter valde stämman: 

Nyval/omval: 

Margareta Wästerström  (1 år omval)   

Jessica Elgenstierna  (1 år omval) 

Simon Pettersson (1 år nyval) 

 

Till suppleanter valde stämman: 

Martin Jernling (1 år omval) 

Laila Waldén  (1 år nyval) 

 

Följande personer har ett år kvar: 

Anders Bäccman Ledamot 

Jill Wattin  Ledamot 

 

15  Val av revisorer och revisorssuppleant 

Stämman valde Mattias Eklöf, KPMG till revisor. 

 

16  Val av valberedning 

Ingen medlem anmälde sig till valberedning. Stämman beslöt att styrelsen får lämna förslag på 

styrelse vid nästkommande stämma. 

 

17  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende  
 Inga ärenden eller motioner anmälda. 

 

18  Stämmans avslutande 

Stämmoordförande Jessica Lind förklarade stämman avslutad. 

 

Datum: 2021-05-27 

 

 

Jessica Lind     

Ordförande 

Protokollförare    

 

 

 

Anders Bäccman           Alexander Dzieciol  

Justerare    Justerare 


