
 KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2013-04-29 Tid 19.00 – 20.30  

Plats: DN-Mediecenters hörsal, Gjörwellsgatan 30 (DN-Skrapan entréplan) 

 

 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 2013 

 

Punkt 15 

Valberedningens och styrelsens förslag till ny styrelse  

  

 Namn Notering Beskrivning 

Ordförande Peter Krait 

Wennerbergshuset (A) 

Omval 1 år.  Jurist med notarietjänstgöring vid tingsrätt. 

Arbetat på affärsjuridisk advokatbyrå och för 

närvarande bolagsjurist på ett fastighetsbolag.  

Sekreterare Kerstin Ståhlberg 

Wennerbergshuset (A) 

Omval 2 år Idrottskonsulent (hälsostrateg) på Stockholms 

Landstings Idrottsförbund. Har arbetat med 

marknadsföring och webb/redaktion 

Ledamot Christian Sörensen 

Svedbergshuset (B) 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år. 

Arbetar som produktionsansvarig och 

designer inom kläd- och detaljhandel. Är 

kunnig inom bygg. 

Ledamot Lucie Watson Donnert 

Svedbergshuset (B) 

 

Omval 2 år. Office Coordinator & Management Team PA 

på ett internationellt Vin- och Sprit 

distributions företag. 

Ledamot  Bengt Eriksson 

Wennerbergshuset (A) 

 

Nyval 1 år. Arbetar med strukturering och hantering av 

dokument och digital information inom 

Sveriges riksdag. 

Ledamot  Christian Carlsson 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år. Arbetar som försäljare med erfarenhet av 

kvalitetsarbete inom tillverknings och 

utvecklingsindustrin. 



Suppleant Förslag vid årsstämma   

 

Punkt 16 

Valberedningens förslag till revisor och revisorssuppleant  

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

 

Punkt 17 

Årsstämmans förslag till ny valberedning, med nyval 1 år. 

Namn 

Nyval                                                                                      (sammankallande) 

Nyval 

Nyval 

 

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 
 

Aase Resman, lgh 165 har lämnat följande motion nr 1  

 

1) Sophantering i huset fungerar inte som den borde, boende lägger grovsopor i soprummet. 

Förr hade föreningen container vår och höst, två containrar som stod utanför A och B huset. Detta 

ändrades då containrarna inte var fulla när de hämtades. Mitt förslag är att vi återgår till container vår 

och höst, men bara en container varje gång, den kan ställas framför A huset och B huset varannan 

gång. Ett annat alternativ är en liten container i soprummet som töms när den är full.  

 

Monica Larsson, lgh 66, har lämnat följande motion nr 2 

 

2) I dag har vi ingen grovsopshantering och det resulterar i att det kastas grovsopor i 

soprummet och i gångarna på vindarna. Grovsopsbilen kommer visserligen fyra gånger 

per år men man kan bara kasta mindre saker där. Det är krångligt att ta sig kommunalt till 

återvinningscentralen. Mitt förslag är att vi har en lite mindre container fyra gånger per år 

istället för en större container en gång per år som det är nu. 

 

Motion 1 och 2 tar sikte på samma fråga och besvaras gemensamt 

Styrelsen anser att det är två motiverade förslag. Det är väldigt tråkigt att vissa boende gång på gång 

ställer grovsopor i soprummet eller i andra delar av fastigheten. Styrelsen anser att det är lämpligt att 

pröva ifall mindre containrar 4 gånger per år fungerar bättre än nuvarande ordning.    

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motion 1 och 2 på sätt som nu angetts. 

 

Frederik Nielsen, lgh 195 har lämnat följande motion nr 3 

 

3) Det har under stundom varit väldigt "skitigt" i trappuppgång och på andra gemensamma utrymmen i 

huset såsom hissar, korridorer och andra gångar. Givetvis har det varit en svår vinter ur städsynpunkt 

med växlande töväder och snö vilket medfört att det varit slask och smågrus i trappen men jag 

upplever detta till trots att det finns förbättringspotential. Därför vill jag föreslå årsstämman att ge 

styrelsen i uppdrag att:  

 

- Ställa tuffare krav gentemot städföretaget som idag utför städningen. 

- Undersöka möjligheten att införskaffa moderna städmaskiner, såsom golvrengöringsmaskin. Idag 

sker städningen manuellt med spann och golvmopp.  

- Skulle inte ovan nämnda förslag falla i godo, byta leverantör av städtjänster.  



 

Dessa enkla åtgärder bör kunna höja trivseln. Jag är också av uppfattningen att är det snyggt och 

prydligt kommer nedskräpning från boende minska.  

 

Städningen av huset är en viktig fråga som ständigt måste bevakas av styrelsen. Styrelsen anser att den 

nuvarande städfirman i huvudsak gör ett bra jobb samtidigt som vi anser att det finns punkter där 

städningen kan förbättras. Städfirmans arbete ska kontinuerligt följas upp av styrelsen. Det är vidare 

önskvärt att alla boende försöker minimera nedskräpning och inte accepterar när andra skräpar ned.  

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 
 

Berit Mårtenson, lgh 169 har lämnat följande motion nr 4 

 

4) Uppfräschning av tvättstugan. Tvättstugan som skall betjäna 200 lägenheter är idag inte optimal. En 

mangel kan tas bort för att ge plats åt ytterligare torkskåp. I en så stor förening som denna är det viktigt 

att tvättstugan är prioriterad. 

 

Styrelsen instämmer i att de gamla maskinerna som finns i tvättstugan bör ersättas med nya inom en 

snar framtid. Vidare uppfattar styrelsen att en betydande del av de boende önskar att varje tvättstation 

skall ha torkskåp. Åtgärden är förenat med stora kostnader för inköp och installation varför hänsyn 

måste tas till föreningens ekonomi. Åtgärden bör genomföras i etapper som inleds med installation av 

ytterligare torkskåp. En renovering av tvättstugan företogs 2009 varför en allmän ”uppfräschning” av 

tvättstugan inte anses aktuellt.  

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

 

Bengt Eriksson, lgh 198 har lämnat följande motion nr 5 

 

5) Ändring av stadgar. Det föreslås att ledamöterna i styrelsen för Brf Signalpatrullen 13, ordföranden 

undantagen, alltid väljs på två år. Ordföranden föreslås väljas på ett år. Under förutsättning av att detta 

förslag bifalls, föreslås som en övergångsbestämmelse att den första gången som den nya 

bestämmelsen används så ska ena halvan av styrelsen, väljas på ett år och den andra halvan på två år.  

Vid alla därefter följande ordinarie styrelseval ska samtliga nya styrelseledamöter, ordföranden 

undantagen, väljas på två år. Det enda undantaget från denna regel är när en styrelseledamot avgår 

innan mandatperioden för personen är tillända. Då kan en ersättare väljas för den kvarvarande 

mandattiden för den avgående ledamoten. På så sätt uppnås i bästa fall ett läge där aldrig mer än halva 

styrelsen byts ut vid ett och samma tillfälle. Det föreslås också att ordföranden väljs direkt av stämman 

och inte som idag att ordföranden utses inom den valda styrelsen. Hela motionen bilägges kallelsen 

Bilaga. 

 

Styrelsen vill minimera risken för att föreningen står utan styrelse eller en helt nyvald styrelse efter en 

årsstämma. Styrelsen anser att den föreslagna stadgeändringen delvis löser problemet men ser även 

två nackdelar. Förslaget riskerar att göra det ännu svårare att rekrytera medlemmar till styrelsen, 

eftersom de då måste ställa upp för två år. Förslagets komplexitet försvårar även styrelsens arbete vid 

tillämpning av stadgarna vilket i sig är onödig risk att ta införa. Styrelsearbetet sker som bekant av 

frivilliga på fritiden och då är det särskilt viktigt ha lättolkade stadgar att förhålla sig till. 

Bestämmelsen om att ordförandens mandattid begränsas till 1 år främjar inte kontinuiteten i styrelsen, 

utan signalerar att föreningen vill byta ordförande varje år vilket denna styrelsen inte kan 

rekommendera. Sammanfattningsvis anser styrelsen att konsekvenserna av föreslagen stadgeändring 

inte kan överblickas därför bör inte en ändring av stadgarna ske. Valberedning och styrelse kan och 

rekommenderas att arbeta utifrån liknande principer när ny styrelse ska föreslås utan att detta följer 

av stadgarna.  

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen  
 

 

 



 

Styrelsen har hänskjutit följande motion till stämman nr 6.  

 

6) En engagerad valberedning är en garant för att föreningens styrelse fungerar och förvaltar vår 

fastighet på rätt sätt. En fungerande valberedning löser på ett bättre sätt det problem som motion 5 

ovan tar upp. Det har varit svårt att rekrytera medlemmar till styrelsen och ännu svårare att få någon 

till valberedningen. Därför föreslås att valberedningen i fortsättningen från och med kommande 

föreningsår arvoderas med 3 000 kr per person. Valberedningen ska bestå av ca 3 personer och under 

januari, februari och mars aktivt arbeta (exempelvis 3 protokollförda sammanträden) för att sätta ihop 

ett förslag till ny styrelse att lämna över till sittande styrelsen senast den sista mars varje år. Arvode till 

valberedningen påverkar inte föreningens ekonomi nämnvärt och kanske löser det svårigheten med att 

rekrytera medlemmar till valberedningen. Det signalerar att föreningen värdesätter valberedningens 

arbete. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen  
 

  

19) Stämmans avslutande 

 

Stockholm 2013-04-15 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

   
Peter Krait, Kerstin Ståhlberg, Christian Sörensen och Lucie Watson Donner  

 

Bilaga: Årsredovisning för räkenskapsår 2012 kommer finnas tillgänglig på föreningens hemsida 

www.signalpatrullen13.se inom kort. 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 
Bengt Eriksson, lgh 198 har lämnat följande motion nr 5 

       
Vid föreningens årsstämma 2012 blev samtliga ledamöter i styrelsen valda på ett år. Vid 2013 årsstämma finns 

det alltså en uppenbar risk att hela styrelsen blir nyvald, vilket medför att vi kan komma att stå inför ett läge där 

ingen i styrelsen, vare sig ordförande eller övriga ledamöter, har erfarenhet på styrelsenivå av det gångna årets 

verksamhet och aktiviteter. Oavsett de nyvalda styrelseledamöternas kvaliteter och förtjänster är detta läge inte 

optimalt för föreningen, och vi bör försöka undvika att det blir verklighet. 

Styrelsearbetet i en så pass stor förening som vår är krävande. Ledamöterna i styrelsen kommer att ställas inför 

beslut som kan innebära ställningstagande i ärenden av mycket stor ekonomisk betydelse för föreningen – det 

nyligen genomförda utbytet av hissarna kostade exv. ca 2,5 mkr. Icke desto mindre måste sådana beslut tas. 

Styrelsen har också att hantera intressen och synpunkter från ca 185 medlemslägenheter och från ca 15 

hyresgäster. 

En nyvald styrelse måste således vara beredd att direkt efter en årsstämma kunna agera snabbt och fatta bra 

beslut. För att det ska vara möjligt är det mycket angeläget att den nya styrelsen har möjlighet att luta sig mot 

erfarenheter från det föregående året eller åren. Det är alltså viktigt med en kontinuitet i styrelsens 

sammansättning, så långt det är möjligt. 

Ordförandeposten 

Posten som ordförande är en ansvarsfull post och arbetsbelastningen är hög. Det är mycket viktigt för 

föreningen att ordföranden är en person med hög kompetens. Rent allmänt brukar det vara svårt att hitta 

personer som är villiga att åta sig ideella förtroendeuppdrag.  

Mot den bakgrunden anser jag att det finns argument som talar för att ordförandeuppdraget är begränsat till ett 

år i taget.  

Jag anser också att föreningsstämman skall utse ordförande i ett direkt val vid stämman, och inte, som det är 

idag, att styrelsen väljs i klump för att sedan inom sig fördela samtliga poster. 

Stadgarna – Nuvarande lydelse  

I §20 i föreningens stadgar bestäms hur styrelsen ska utses: 

STYRELSEN 

20§ 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. 

Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för högst två år. Ledamot kan omväljas. Styrelsen utser inom sig 

ordförande och andra funktionärer. 

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem och sambo till medlem 

samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Den som är underårig eller i konkurs eller har 

förvaltare enligt föräldrabalken kan inte väljas till styrelseledamot. 

Ny lydelse - Förslag till stämman 

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att det andra stycket i §20 ovan ersätts av följande text: 

Föreningsstämman väljer ordförande för ett år och väljer resten av ledamöterna utan angivande av deras 

funktion i styrelsen. Styrelsen fördelar övriga poster inom sig.  



Föreningsstämman väljer övriga ordinarie styrelseledamöter för en mandatperiod om två år och suppleanter för 

en mandatperiod om ett år . Såväl ordförande som övriga ledamöter kan omväljas. 

Om en ordinarie styrelseledamot avgår innan hans eller hennes mandatperiod är tillända kan styrelsen besluta att 

en ersättare skall väljas. Ett sådant val sker vid en ordinarie eller en extra föreningsstämma.  Mandatet för den 

som då väljs ska endast omfatta den tid som återstår av mandatet för den avgående ledamoten. 

Om ordföranden avgår innan hans eller hennes mandatperiod är tillända utser styrelsen inom sig en person att 

verka som ordförande fram till nästa föreningsstämma. 

Stycke 1 och stycke 3 i den nuvarande lydelsen för §20 föreslås vara oförändrade. 

Under förutsättning av godkännande – Förslag till ny paragraf 

Under förutsättning av att förslaget till stadgeändring godkänns, föreslås att följande text tas in som ny paragraf 

i stadgarna: 

§20a 

Den första gången bestämmelsen om tvååriga styrelsemandat tillämpas ska hälften av styrelsens ordinarie 

ledamöter väljas på ett år och hälften av de ordinarie ledamöterna väljas på två år. Vid alla efterföljande val till 

styrelsen väljs samtliga nya ordinarie styrelseledamöter, ordföranden undantagen, på två år.  

Då denna bestämmelse tillämpas första gången skall man eftersträva en så jämn delning som möjligt, vad avser 

ettårsuppdrag respektive tvåårsuppdrag.  Eftersom det exakta antalet styrelseledamöter som ska väljas inte är 

fastslaget går det inte att vara precis än så. 

Bengt Eriksson 

Lgh 198 

 


