
Bostadsrättsföreningen Nebulosan 21  
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-05-19 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF 

Nebulosan 21 

Plats: Bistrot 42. Dalag. 42 

Tid: Torsdagen den 19 maj 2011, kl 19.00. 

Deltagare: 
Följande bostadsrätter var representerade: Jonas Svensson, Christoffer Dymling, Thomas Carlsson, Anna-Karin 

Stillfors, Kristian Thöldte, Jonas Svensson,  Jonas Tillberg, Åsa Wesshagen, Åsa Asplund och Lahib Al Falahe 

Jan Fridén via fullmakt. 

Övriga: Annika B Thöldte, Charlotte Karlsson och Sven-Olof Johansson. 

 

§ 1 Stämmans öppnade 
Styrelsens ordförande, Thomas Carlsson öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 

 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen. 

 

§ 3 Val av stämmoordförande 
Stämman beslöt att till ordförande välja Sven-Olof  Johansson. 

 

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Stämmans ordförande valde Annika B Thöldte som protokollförare. 

 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Stämman beslöt att till justeringsmän tillika rösträknare välja Jonas Tillberg och Johan Svensson 

 

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

 

§ 7 Fastställande av röstlängd 
Den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. 

Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 

 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 Styrelsen har under året hållit i 10 protokollförda styrelsemöten. 

 Teknisk förvaltning har utförts av Paveco. 

 Ekonomisk förvaltning har sköts av Brolin ombildning & förvaltning. 

 Kristian Thöldte sa upp sitt uppdrag som fastighetsskötare. Detta uppdrag övergick till  Paveco. 

 Nya kopparrör har monterats och isolering av rör har gjorts i källaren. Kostnaden uppgick till 7 000 kr. 

 Energideklaration har gjorts för fastigheten vilket innebär förbättrad energiprestanda. 

 Styrelsen tecknade medlemskap för föreningen hos SBC. 

 Styrelsen beslutade att i september anlita fastighetsjuristen Patrik Rosén på Brolin Ombildning & 

Förvaltning för att reda ut ett pågående ärende. 

 Solna Rör har genomfört filmning av samtliga stammar i gathus och gårdshus. 

 Paveco har anlitats för kvartalsvis städning av tvättstugan. 

 Två stycken balkongbyggen. 

 Stambyten har skett i två lägenheter under året. 

 Styrelsen har tagit beslut om att installera fiberinternetkoppling i fastigheten. Föreningen står för 

årsavgiften. 

 

 



 

 

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse 

 
Charlotte Kalsson drog det ekonomiska resultatet.  

Lånen var vid årets slut placerade till rörlig ränta. Hypotekslån 3 437 500 kr. Rörlig ränta 2,130% och 

Hypotekslån 2 968 750 kr. Rörlig ränta 2,613% med lånetak.  

Avgifterna har varit oförändrade och kommer förbli så även i år. 

 

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman fastställde resultat och balansräkning för år 2010.  

 

§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Stämman beslutade att godkänna styrelsens resultatdisposition.  

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. 

Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet. 

 

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och 

valberedning för nästkommande verksamhetsår  
Beslut togs om att arvodet för styrelsen nästkommande verksamhetsår skall uppgå till 25.000kr. Styrelsen 

beslutar sedan inom denna ram om hela beloppet skall utnyttjas och hur.  

 

§ 14 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, två suppleanter, två revisorer samt en 

revisorssuppleant.  

 

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Åsa Wesshagen drog valberedningens arbete och förslag. Valberedningens arbetet inleddes tidigt och man har 

haft tre protokollförda möten. Utvärdering har genomförts med sittande styrelse vilket visade på att styrelsen har 

fungerat bra och haft ett bra samarbete. Positivt att sittande styrelse vill sitta kvar men att det även måste finnas 

en rotation i styrelsen. Dörrknackning har genomförts för att få en överblick över intresset bland medlemmarna. 

Valberedningen är nöjd med sitt förslag med både nya och gamla ledamöter.  

 

Till ordinarie styrelseledamöter på ett år valdes: 

Åsa Asplund (omval) 

Thomas Carlsson (omval) 

Charlotte Karlsson (omval). 

Annika Berntsson Thöldte (omval) 

Peter Lovén (nyval) 

Till styrelsesuppleanter valdes: 

Jonas Svensson (nyval) 

Christoffer Dymling (nyval). 

 

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Till ordinarie revisorer på ett år valdes 

Extern: 

Håkan Stenkvist (omval) 

Intern: 

Jan Fridén (nyval) 

Till suppleant: 

Johan Svensson (nyval)  

 

§ 17 Val av valberedning 
Stämman beslöt att till valberedning välja Åsa Wesshagen, René Rademacher och Jonas Svensson. 



 

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till 

föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden 
Åsa Wesshagen drog sin motion/förslag som ska vidareutvecklas av sryrelsen. Förslaget är utskottsväsen där fler 

medlemmar kan vara engagerade i föreningen och dess skötsel. De olika förslagen var en gårdskommitté, en 

stagdekommitté, en teknisk kommitté, en fest- och trivselkommitté och en estetisk kommitté. Styrelsen ska 

fortsatt ha det övergripande ansvaret för de olika utskotten och dess budget. Stämman beslutade att godkänna 

förslaget. Styrelsen tar med sig förslaget att vidareutveckla,  information läggs ut på hemsidan. 

 

Budget 2011 
Nya kostnader för 2011: 

Fiber 46.000:- året 

Högre räntekostnad 

 

Rörelse resultatet ser positivt ut 2011. 

Alla är välkomna att ta kontakt med Charlotte om man har frågor gällande budget och ekonomisk uppföljning. 

 

§ 19 Stämmans avslutande 
Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

.......................................... 

Annika B Thöldte 

 

Justeras: 

.......................................... ........................................... .............................................. 

Sven-Olof  Johansson, Jonas Tillberg, Johans Svensson 

 

 


