
Ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Nebulosan 21 

onsdagen den 19 maj 2010. 

 
1. Jan Fridèn hälsade alla välkomna och öppnade stämman. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Göran Wiklund valdes till stämmoordförande. 

 

4. Till protokollförare valdes Thomas Carlsson. 

 

5. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Johan Svensson och Annika Berntsson 

Thöldte. 

 

6. Stämman ansågs stadgeenligt utlyst. 

 

7. Röstlängd upprättades. Röstberättigade medlemmar var Mattias Swanberg-Johansson, 

Jonas Svensson, Kristian Thöldte, GöranWiklund, Johan Svensson, Ulla Lundgren, 

Åsa Asplund, Åsa Wesshagen, Jan Fridèn och Thomas Carlsson. 

 

8. Föredragning gjordes av styrelsens årsredovisning för år 2009.  

            Sju överlåtelser skedde under året.  

            Föreningen har bytt teknisk förvaltare från Kristian Thöldte till Paveco. 

            Styrelsens arvoden uppgick till 20.000kr.  

            Information om fastigheten har uppdaterats och överlämnats i form av en pärm till alla   

            hushåll samt att en hemsida har upprättats. 

            Stamspolning, hissrenovering och arbete med att koppla ihop värmesystemen har 

            gjorts.  

            Energideklaration har upprättats.  

            Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av stämman. 

 

9. Stämman fastställde resultat och balansräkning för år 2009.  

Räntekostnaderna var 156.798kr lägre än år 2008. Lånen var placerade till rörlig ränta 

på 1,40%. 

Värmekostnaden steg med 39.000kr från 2008. 

 

10. Stämman beslutade att godkänna styrelsens resultatdisposition efter att rättelse har 

skett på sidan 3 i Årsredovisningen. I meningen ”Styrelsen föreslår att ansamlad 

förlust överförs i ny räkning”, skall det stå vinst istället för förlust.   

 

11. Styrelseledamöterna gavs ansvarsfrihet av stämman. 

 

12. Beslut togs om att arvodet för styrelsen nästkommande verksamhetsår skall uppgå till 

20.000kr. Styrelsen beslutar sedan inom denna ram om hela beloppet skall utnyttjas 

och hur. Arvodet för intern revisor skall uppgå till 500kr. För extern revisor 

tillkommer kostnad utifrån räkning. 

 

13. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, två 

suppleanter, två revisorer samt en revisorssuppleant. 



14. Ett enhetligt beslut togs om att  Åsa Asplund, Thomas Carlsson, Jonas Svensson, 

Annika Berntsson Thöldte och Charlotte Karlsson skall ingå i styrelsen. Ytterligare en 

medlem ställde sig till förfogande. Styrelsen utser inom sig ordförande.  

            Till suppleanter valdes Amanda Haworth-Wiklund och Lahib Al Falahe. 

 

15. Stämman valde Håkan Stenkvist till extern revisor, Göran Wiklund till intern revisor 

samt Jan Fridèn till intern revisorssuppleant. Beslutet var enhälligt. 

 

16. Beslut togs om att välja Annika Berntsson Thöldte, Åsa Wesshagen och Johan 

Svensson till valberedning. 

 

17. Under punkten av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av 

föreningsmedlemmar anmälda ärenden hade inkommit en uppmaning till alla 

medlemmar att ta ansvar för att trappuppgångar och andra utrymmen hålls fria pga 

brandsäkerhetsskäl och för den allmänna trivseln skull. 

Stämman var enig om detta. 

 

18. Genomgång av drift- och investeringsbudget gjordes. Det ankommer på styrelsen att 

göra en budget. 

 

19. Under övriga frågor uppkom frågan om hur nyinflyttade medlemmar får information 

om stambyte är gjort eller ej i aktuell lägenhet. Detta med anledning av tidigare 

uppkomna vattenskador som eventuellt kan förhindras. Hur säkerställer styrelsen att 

informationen går fram? Skall medlemmarna underteckna att de fått och förstått 

informationen? Styrelsen åläggs att ansvara för informationen. 

På stämman diskuterades möjligheten att välja styrelsemedlemmar på två år för att på 

det sättet få en kontinuitet och ett delat ansvar för styrelsearbetet. Inget beslut togs, 

därför gäller ett år i taget även fortsättningsvis. 

Vidare framfördes önskemål om instruktion till valberedningen om att i framtiden 

komma med ett eller flera väl genomtänkta förslag på en fungerande styrelse som 

skulle underlätta för stämman att utse en styrelse.  

 

20. Stämman avslutades 
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           Thomas Carlsson                          Annika Berntsson Thöldte           Johan Svensson  


