
KALLELSE 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2009-04-21 Tid 19.30 – 21.00  

Plats: Aulan, Rålambshovsskolan, Rålambsvägen.  

 

 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 och revisorer för 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 

 

Punkt 13 
Valberedningen föreslår 200 000 kr exklusive sociala avgifter som styrelsearvode, för inbördes fördelning, för 

verksamhetsåret 2009 

 

Punkt 15 
Valberedningens förslag till ny styrelse  

  

 Namn Notering Beskrivning 
Ordförande Peter Krait 

Boende i W-huset 

Nyval, 1år.  27år. Jur.kand examen. Arbetat 

på affärsjuridisk advokatbyrå 

som biträdande jurist i ca 2 år. 

Arbetar nu vid tingrätten i 

Nyköping. Har även ägt och 

drivit hyreshus genom sin fars 

fastighetsbestånd. 

 
Sekreterare Martin Sundler 

Boende i S-huset 

Nyval, 2år 27år. Tidigare studier i 

pedagogik/ekonomi/marknadsför

ing. Arbetar som Business 

Develop Manager på Transcom 

med kontor i DN-skrapan. 

Ledamot Olof Engkvist 

Boende i S-huset 

Nyval, 2år 35år. Civilekonom. Arbetar på 

SEB; för närvarande inriktad på 

strukturerade lån till projekt och 

storföretag. Har tidigare bott i W-

huset, men sedan ett år tillbaka i 

S-huset. Avlägsen släkting till 

byggmästare Olle Engkvist. 

Ledamot Bengt Eriksson 

Boende i W-huset 

Omval, 1år Arbetar med strukturering och 

hantering av dokument och 

digital information inom 
Sveriges riksdag. 



Ledamot  Monika Larsson 

Boende i S-huset 

 

 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1år. 

35år. Arbetar på Cision.  

Suppleant Leif Olin 

Boende i W-huset 

Omval, 1år Driver eget företag vars 

verksamhet kretsar kring 

utveckling av ekonomirutiner, 

kvalitetssäkring, redovisning etc.  

Suppleant Christina McLaughlin 

Boende i S-huset 

 

 

Omval, 1år  

 

Punkt 16 
Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

Revisor Jörgen Schümacher 

Som revisorssuppleant föreslås att Jörgen Schümacher utser denne  

 

Punkt 17 
Valberedningens förslag till ny valberedning, med nyval 1 år för samtliga. 

  

Namn Notering 

Anna- Karin Johansson (sammankallande) 

Boende i S-huset   

 

  

28år. Arbetar inom Management Consulting på Ernst & 

Young. Läste ekonomprogrammet på Linköpings 

universitet, där hon även var aktiv i Stockholms nations 

styrelse. 

Tobias Ahmsetter 

Boende i S-huset 

32år. KTH Ingenjör. Arbetar på St. Jude Medical som 

systemutvecklare. 

Susanne Wickman 

Boende i W-huset 

54år. Arbetar som utbildningssekreterare på Stockholms 

universitet i Campus Konradsbergs lokaler. 

Kenny Nilsson 

Boende i S-huset 

45år. Arbetar som lärare. Tidigare engagerad i fotbollens 

föreningsliv, bl.a som lagledare. 

 

 

Punkt 18 

 

Motioner till stämman: 

 

Ehrenlans Marcus S-huset har lämnas följande motioner 
 

1) Med anledning av det rådande ränteläget, en repränta på 1%, samt förväntade minskade värmekostnader 

efter fönsterrenoveringen, bör föreningsavgiften sänkas med minst 5%. Reporäntan kan gå ned till 0% och då 

skulle en ännu större sänkning av föreningsavgiften vara aktuell. 

 

Styrelsen jobbar för att hålla så låga avgifter som möjligt. Eftersom ekonomin för föreningen som helhet inte 

går med plus så finns det för närvarande inget utrymme för att sänka avgifterna. En avgiftssänkning som till 

exempel skulle motiveras av energibesparingen som en följd av exempelvis fönsterrenoveringen, bör anstå 

till dess att vi har sett vilket ekonomiskt utrymme som skapas. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen 

 

2) Vissa av tvättmaskinerna och torktumlarna i tvättstugan börjar bli riktigt gamla. För att höja standarden 

och upplevelsen av tvättstugan bör alla riktigt gamla maskiner bytas ut mot nya omedelbart. De nya 

tvättmaskinerna kan tvätta på 40 grader på 39 minuter, medan den sämsta av maskinerna kan behöva mer än 

80 minuter på sig för samma tvättprogram. Dessutom låter vissa maskiner väldigt högt. 

 

Vettigt förslag i princip men byte av maskinerna bör dock ske i den takt som ekonomin i övrigt tillåter. Men 

styrelsen kommer undersöka när och hur de bör bytas ut.  



Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

3) Motion om bättre sophantering. Den nya sophanteringen, där hela det gamla grovsopprummet används, är 

ingen bra lösning. Det luktar illa, är äckligt och dessutom finns det de som slänger grovsopor direkt i rummet 

eller sopkärlen. Vi borde satsa på en bättre lösning, t.ex. gräva ned soporna. Föreningen bör ta reda på hur 

grannföreningarna har löst sophanteringen och hämta idéer från dem. 

 

Dagens sophantering är inte idealisk, men det gäller för samtliga olika sorters sophanteringssystem. 

Styrelsen kommer fortsätta bevaka frågan. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

 

Åse Hessling S-huset har lämnat följande motioner: 
 

4) Skaffa en ny piskställning till piskbalkongen. Jag saknar någonstans att kunna vädra och borsta/piska 

mattor. Detta kan ju inte göras på den egna balkongen. 

 

Styrelsen instämmer – piskställningar behövs. Om också stämman tycker så kommer styrelsen köpa 

piskställningar till båda husens piskbalkonger. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

5) Blomkruka/urna ställs upp utanför portarna. Växter väljs efter säsong. Trevligt både för oss boende och 

förbipasserande. 

 

För att ett sådant förslag ska kunna genomföras krävs att det finns några föreningsmedlemmar som är 

villiga att ta på sig skötsel av sådana blomkrukor.  

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

 

 

Isolde Ravrot W-huset har lämnat följande motion: 
 

6) Jag vill föreslå att man delar upp tvättstugan i två delar så att man kan få tvätta lite mer enskilt. Som der är 

nu är det oftast mycket folk där nere, men det täcker med en tunn vägg för att göra det mer avskilt. 

 

En ny vägg skulle göra det svårare att utnyttja tvättstugan på bästa sätt. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. 

 

7) Sedan vill jag föreslå att man gör något åt ljudnivån på dagiset. Den är alldeles för hög, man kan inte ens 

vara ute på balkongen för att det låter så mycket. Det lär inte vara hälsosamt för barnen heller. 

 

Barn och mycket ljud hör ofta ihop. Styrelsen har dock svårt att se vad vi skulle kunna göra åt detta, 

åtminstone till rimliga kostnader. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

 

Anette Nilsson S-huset har lämnat följande motioner: 
 

8) Arvodena är alldeles för höga. Högst ½ vore mer lagom eller en slags månadsersättning för 

styrelsemedlemmarna. Bättre redovisning av exakt hur mycket gått till var och en. 

Signalpatrullen 13 är en stor förening med en stor penningomslutning. Stämman väljer en styrelse och inom 

denna fördelas arbetsuppgifterna, då är det rimligt att styrelsen också inom sig fördelar arvodet. Det arbete 

som krävs av styrelsen är stort och ansvarsfullt. Det ligger i allas intresse att detta utförs på bästa sätt. Det 

är rimligt att detta arbete arvoderas. Det nuvarande arvodet är välanpassat till ansvar och arbetsinsats. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen 

 

9) Avgifterna borde sänkas snarast då ränteläget förändras. Detta var en av de viktigaste punkterna vid 

bildandet av bostadsrättsföreningen: att avgift och ränta ej skulle övertiga ett hyreskontrakts boende, utan 

snarare bli billigare. 



 

Styrelsen jobbar för att hålla så låga avgifter som möjligt. Eftersom ekonomin för föreningen som helhet inte 

går med plus så finns det för närvarande inget utrymme för att sänka avgifterna. En avgiftssänkning som till 

exempel skulle motiveras av energibesparingen som en följd av exempelvis fönsterrenoveringen, bör anstå 

till dess att vi har sett vilket ekonomiskt utrymme som skapas. 

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen 

 

10) 

 A) Arbetsgrupper införas för att underlätta och stötta styrelsen, för t.ex. utomhus, inomhus etc. 

B) Även en intressegrupp för hyresgästerna för att bättre kunna arbeta mot gemensamma mål, viktigt med 

delaktighet. 

 

Förslaget är i och för sig bra. Styrelsen välkomnar allt deltagande från medlemmarna i det arbete som ska 

utföras. Men ibland kräver det mer arbete att driva arbetsgrupper än att göra något åt sakfrågorna. Därför 

kommer styrelsen vid behov tillsätta arbetsgrupper. 

Styrelsen förslår stämman att anse den besvarad. 

 

11) Informationen gentemot medlemmarna stärkas t.ex. anslagstavla i huvudentré eller ”månadsblad” i 

brevlådan. Som det känns nu får vi väldigt dåligt med info. 

 

Tillträdande styrelse bör få i uppdrag att förbättra informationen till medlemmarna på lämpligaste sätt. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

 

19) Stämmans avslutande 

 

 

 

Stockholm 2009-04-05 

 

 

Brf Signalpatrullen 13 

Styrelsen 

 


