
 KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2017-05-29 Tid 19.00 – 20.30  

Plats: Samlingslokalen, ingång från Scheffersgatan, eller från gården. 

 

 1) Stämmans öppnande 

 2) Godkännande av dagordningen 

 3) Val av stämmoordförande 

 4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

 5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

 6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

 7) Fastställande av röstlängd  

 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 9) Föredragning av revisorns berättelse 

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

11) Beslut om resultatdisposition 

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer nästkommande 

verksamhetsår 

14)  Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

15) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

16) Val av revisorer och revisorssuppleant 

17) Val av valberedning 

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält 

ärende/motion. 

19) Stämmans avslutande 

 

 

Punkt 13 

Valberedningen föreslår, oförändrat, 240 000 kr exklusive sociala avgifter som styrelsearvode, för 

inbördes fördelning, för verksamhetsåret 2017.  

Styrelsen föreslår, oförändrat, 3000 kr exklusive sociala avgifter som valberedningens arvode, per 

person, för verksamhetsåret 2017.  

Styrelsen föreslår att arvode till revisor utgår enligt räkning. 

 

Punkt 14  

Valberedningen föreslår 7 ledamöter, 2 suppleanter, 1 revisor och 1 revisorssuppleant. 

 

Punkt 15 

De som redan är valda för 2017 och sitter kvar i styrelsen: 

 

 Namn Notering Beskrivning 

Ledamot Björn Lundmark 
Svedbergshuset (B) 

Ordinarie 1 år kvar Arkitekt med särskild 
inriktning inom tillgänglighet. 

Ledamot 
 

Viktor Dedkov 

Wennerbergshuset (A) 

Ordinarie 1 år kvar Ingenjör, arbetar på SWECO. 

Ledamot  Mats Bjällsäter 

Wennerbergshuset (A) 

Ordinarie 1 år kvar VVS- och byggnadsingenjör.  

 

 



 

 

Valberedningens förslag till nya ledamöter och suppleanter  

 

 Namn Period Beskrivning 

Ledamot  Jacob Sjöstedt 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Ekonomexamen 2015. Arbetar 

på Handelsbanken. 

Ledamot Nelly Rasmusen 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Affärsjuridisk examen, med 

särsild inriktning på 

fastighetsrätt och bostadsrätt. 

Ledamot Yvonne Larsson 
Svedbergshuset (B) 

Nyval 2 år Egen företagare med 

erfarenhet av bolagsfrågor. 

Ledamot Johanna Åkesson 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Utbildad apotekare. Arbetar 

inom läkemedelsindustrin som 

medicinsk chef för läkemedel. 

Suppleant Peter Krait 

Wennerbergshuset (A) 

Omval 1 år Jurist och tidigare ordförande i 

styrelsen. 

Suppleant Therese Wesström 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 1 år Utbildad civilingenjör i miljö- 

och vattenteknik. 
 

 

Punkt 16 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

Revisor Jörgen Schümacher. Det föreslås att Jörgen Schümacher utser revisorssuppleant.  

 

Punkt 17 

Valberedningens förslag till ny valberedning, med omval 1 år. Förslag mottages på stämman. 

Namn 

 

 

 

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 

 

Motion nr 1 från Gabriella Melin, lgh 198.   

 

Jag vill kunna använda husets gemensamma tvättstuga. Dörren till tvättstugan är väldigt tung att få 

upp. Det skulle underlätta vardagen om dörrens stängningsanordning justerades till lite mindre 

motstånd. Följaktligen är mitt yrkande att stämman ger styrelsen i uppdrag att vidta sådan åtgärd med 

dörren till tvättstugan, t.ex. genom justering av stängningsfjädern, så att dörren blir lättare att få upp. 

 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

 

 

 

 



Motion nr 2 från Bengt Eriksson, lgh 198. 
 

Vi har bott i huset sedan 2007 och ständigt har det beträffande soprummet och grovsopor varit samma 

visa: Vi sätter upp anslag om att grovsopor inte får slängas i soprummet, vi rensar det inför varje 

container – eller ibland oftare än så – och det går aldrig mer än någon vecka efter en sådan rensning 

innan det i soprummet uppenbarar sig det mesta man kan tänka sig: sängdelar, barstolar, plattTV-

kartonger, gamla hushållsmaskiner, m.m. Är man någotsånär aktsam om föreningens ekonomi – och i 

förlängningen sin egen ekonomi –  och styrelsens ork borde man hantera sitt skräp på ett annat sätt. 

 

Jag tror inte längre att lösningen på detta ligger i mer information men vad jag ändå tror skulle kunna 

ha någon effekt är att sätta upp en vägg i soprummet direkt till vänster när man kommer in, så att det 

rektangelformade utrymmet där det mesta av grovsoporna nu brukar placeras inte blir åtkomligt. 

Följaktligen är mitt yrkande att: Stämman ger styrelsen i uppdrag att ombesörja uppsättandet av en 

vägg i soprummet så att det rektangelformade området direkt till vänster om ingången blir oåtkomligt. 

 

Styrelsen instämmer i situationen och beklagar innerligt att boende i huset inte sköter sig. Styrelsen 

tror dock inte att förslaget i motionen (som har diskuterats tidigare) kommer lösa problemet utan 

endast flytta det så att vi får mer grovsoppor på andra utrymmen i fastigheten. Förslaget är också för 

temporärt och innebär en viss kostnad. Målsättningen är att nyttja det fina utrymmen som soprummet 

utgör på ett bättre sätt och på så vis komma ifrån problemet. I och med vindsprojektet ska styrelsen se 

över sophanteringen. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att stämman avslår motionen  

 

 

Punkt 19 

Stämmans avslutande 

 

Stockholm 2017-04-28 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

   

Kerstin Ståhlberg, Lucie Watson Donnert, Jacob Dubois, Björn Lundmark, Viktor Dedkov, Mats 

Bjällsäter och Peter Krait 

 

Bilaga: Årsredovisning för räkenskapsår 2016 finns tillgänglig på föreningens hemsida 

www.signalpatrullen13.se.  

Om du vill ha denna mailad eller skickad till dig vänligen meddela styrelsen. 

 

http://www.signalpatrullen13.se/

