
 KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
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 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 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 2012 

 

Punkt 15 

Valberedningens och styrelsens förslag till ny styrelse  

  

 Namn Notering Beskrivning 

Ordförande Peter Krait 

Wennerbergshuset (A) 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år.  

Jur.kand examen. Arbetat på affärsjuridisk 

advokatbyrå och vid tingsrätt. Bolagsjurist på 

fastighetsbolag.  

Sekreterare Anna Nikkanen 

Wennerbergshuset (A) 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år.  

Internationell ekonom som för närvarande 

arbetar på Försäkringskassan. Har erfarenhet 

av styrelsearbete. 

Ledamot Christian Sörensen 

Svedbergshuset (B) 

Nyval 2 år. Utbildad inom design. Arbetar som designer 

på H&M. 

Ledamot  Kerstin Ståhlberg 

Wennebergshuset (A) 

 

Nyval 1 år. Idrottskonsulent (hälsostrategiskt arbete) på 

Stockholms Landstings Idrottsförbund. Har 

arbetat med webb och redaktion. 

Ledamot  Arja Arpinen 

Svedbergshuset (B) 

Nyval 1 år. Pensionär som tidigare arbetat som ansvarig 

Hotellhusfru på Grand Hotell. Bott i huset 

sedan 80-talet.  

Suppleant Lucie Watson Donnert 

Svedbergshuset (B) 

 

Nyval 1 år. Projektledare/marknadsförare arbetar inom 

restaurang och med Nordiska 

ungdomsföreningen på kungsholmen. 

 



 

Punkt 16 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

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

 

Punkt 17 

Förslag till ny valberedning, med nyval 1 år. 

Namn 

Jeanette Karlsson 

Svedbergshuset 

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 
 

Styrelsens förslag till utformande av nya källarförråd nr 1.  

 

1) Styrelsen har utfört vissa renoveringsarbeten i en del av källarplanet och utreder nu om 

källarförråd av typen gallerburar ska inrättas. Avsikten är att i första hand erbjuda boende en 

möjlighet att hyra ytterligare ett förråd i källaren. Hyran får avgöras av den totala kostnaden för 

att uppföra nya förråd och beräknas kunna finansiera sig själv inom 4-5 år. Därefter förblir 

intäkten från förråden som en extra intäkt för föreningen. Styrelsen beräknar att det finns 

utrymme för ca 30 förråd och att hyran för ett förråd hamnar på omkring 150 kr per månad. Se 

förslag på utförande, bilaga 2. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

 

Kerstin Ståhlberg, lgh 193 har lämnat följande motion nr 2 

 

2) Föreslår att piskbalkongen omvandlas till en balkong för föreningens boende. Trevligare att ha 

en balkong att kunna sitta flera på tillsammans, med utsikt över staden, än att ha en balkong som 

ingen använder. Ingen använder den trasiga piskställningen heller. Ta in byggföretag som ordnar 

ett lämpligt räcke. Billigt att måla om och ställa dit lite plastbord och stolar. En kalender kan 

hänga på väggen innanför för bokning av balkongen. 

 

Frågan har tidigare vid stämman år 2010 varit upp till omröstning och avslogs då. Styrelsen 

anser att förslaget innebär en positiv utveckling av vår fastighet. Styrelsen bör undersöka 

ekonomiska och tekniska förutsättningar för förslagets genomförande och om resultatet av denna 

undersökning är tillfredsställande, dvs att nödvändiga åtgärder kan genomföras till en rimlig 

kostnad och utan orimliga tekniska svårigheter. Kostnaden för genomförandet ska rymmas inom 

föreningens löpande ekonomi. 

Styrelsen föreslåratt stämman bifaller motionen  

 

Under förutsättning att ett bifall lämnas föreslår styrelsen att stämman ger styrelsen i uppdrag 

att genomföra åtgärder av den typ som föreslås i motionen. 

 

 

Edvard Heinmets, lgh 105 har lämnat följande motion nr 3 

 

3) Gemensam fiberuppkoppling för att få ner kostnaderna för internet. Exempel på leverantörer 

Bahnof eller ownit.  

 



Styrelsen har sedan fastigheten anslutits till Stockholms Stadsnät tittat på olika möjligheter att 

inhandla en gemensam fiberuppkoppling till fastigheten. Efter att utredningen är klar så har 

styrelsen för avsikt att i ett kvartalsbrev redogöra för olika alternativ.   

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

 

Fredrik Holmgren, lgh 60 har lämnat följande motion nr 4 

 

4) Musikrum inrättas om minst 15 kvm och ska vara avsatt för musicerande under veckans 

samtliga dagar. Musikrummet får inte störa de som vistas i omkringliggande lägenheter och 

lokaler. Musikrummet sköts och förvaltas av en Musikförening. Alla boende kan ansöka om 

medlemskap mot en blygsam årlig kostnad. Erlagd årsavgift från musikföreningens medlemmar 

används för underhåll samt eventuella inköp av gemensam utrustning. Användningen av lokalen 

administreras och organiseras genom ett enklare bokningssystem. Musikföreningen uppmuntrar 

sina medlemmar att använda lokalen som allmän förvaring av sina musikinstrument för att skapa 

möjlighet till spontant musicerande. Utrustningen som finns i musikrummet får disponeras av 

musikföreningens samtliga medlemmar. Skapar mervärde och attraktivitet för 

bostadsrättsföreningen. Styrelsen bör utse någon av bostadsrättsföreningens tomma eller 

överflödiga lokaler att fungera som musikrum. Styrelsen upprättar därefter en musikförening som 

tar över ansvaret för musikrummet, skötsel samt administration av användning och 

bokningssystem. 

 

Styrelsen anser att det är ett motiverat förslag. Den nuvarande översynen som sker av vår källare 

kommer resultera i att en del utrymmen frigörs för aktiviteter som inte lämpligen kan utföras i 

lägenheterna, t.ex. musikrum, snickarbod m.m. Styrelsen arbetar för att öka de gemensamma 

utrymmena. Styrelsen har utpekat ett utrymme som skulle kunna fungera som musikrum och 

välkomnar intresseanmälan från en grupp boende som vill administrera detta. Motionen såsom 

den är utformad är dock för omfattande och innehåller många moment som inte kan bifallas av 

styrelsen.   

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

   

 

Susanne Wickman, lgh 155 har lämnat följande motioner nr 5-8 

 

5) Att styrelsens protokoll presenteras för medlemmarna (förutom information som rör enskilda 

medlemmar) 

6) Att styrelsen delar upp sina uppgifter i olika bevakningsområden och informerar medlemmarna 

om detta, så att medlemmarna vet vad de olika ledamöterna sysslar med, och vem man ska vända 

sig till i första hand i olika frågor. 

7) Att hemsidan uppdateras regelbundet alternativt att ett månadsbrev går ut till medlemmarna så 

att alla får regelbunden information om vad som sker. 

8) Att styrelsen ska göra som många andra föreningar och lägga ut datum för det kommande årets 

ordinarie styrelsemöten på hemsidan eller via infoblad. 

 

Styrelsens arbete är öppet för samtliga medlemmar att ta del av och vi välkomnar ett ökat 

intresse från medlemmarna. Det är däremot inte aktuellt att presentera styrelsens protokoll för 

samtliga boende av den anledningen att det är för tidskrävande att administrera med hänsyn till 

de regler som finns i personuppgiftslagen. Däremot vill styrelsen gärna presentera viktigare 

styrelsebeslut på hemsidan. Styrelsen försöker hela tiden förbättra informationen till 

medlemmarna bl.a. med det kvartalsbrev som idag delas ut med diverse information om vad som 

sker i föreningen. Beträffande ansvarsområden inom styrelsen och tidpunkter för 

styrelsesammanträden så är det lämpligast om styrelsen inom sig bestämmer detta. Styrelsen ser 

tvärtom ett mervärde i att medlemmarna kan vända sig till alla som sitter i styrelsen.   

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 



 

19) Stämmans avslutande 

 

Stockholm 2012-04-11 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

   
Peter Krait, Anna Nikkanen, Bengt Eriksson, Jenny Henriksson, Siv Bringetun, och Jenny 

Axelsson  

 

Bilaga 1: Årsredovisning för räkenskapsår 2011 revideras för närvarande och skickas senare.  

Bilaga 2: Förslag på ritning över källarförråd samt offert, finns tillgängliga vid stämman.  


