
 KALLELSE 

 

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGNALPATRULLEN 13 
 

Datum 2011-04-06 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 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 2011 

 

Punkt 15 

Valberedningens och styrelsens förslag till ny styrelse  

  

 Namn Notering Beskrivning 

Ordförande Peter Krait 

Wennerbergshuset (A) 

Omval, 2 år.  Jur.kand examen. Arbetat på affärsjuridisk 

advokatbyrå och vid tingrätt. Har ägt och 

drivit hyreshus. 

Sekreterare Anna Nikkanen 

Wennerbergshuset (A) 

Nyval 2 år Internationell ekonom som för närvarande 

arbetar på Försäkringskassan. Har erfarenhet 

av styrelsearbete. 

Ledamot Bengt Eriksson 

Wennerbergshuset (A) 

Sedan tidigare vald för 

ytterligare 1 år. 

Arbetar med strukturering och hantering av 

dokument och digital information inom 

Sveriges riksdag. 

Ledamot  Jenny Henriksson 

Svedbergshuset (B) 

 

Omval 1 år. Arbetar inom administrationen på en av 

Sveriges största advokatbyråer. Har 

erfarenhet av styrelsearbete. 

Ledamot Siv Bringetun 

Svedbergshuset (B) 

Nyval 2 år Arbetar som verksamhetsledare inom 

Stockholms äldreomsorg. Har tidigare 

erfarenhet som ordförande i en förening. 

Ledamot  Jenny Axelsson 

Svedbergshuset (B) 

Nyval 1 år. Har studerat statsvetenskap och media & 

kommunikation. Arbetar som mäklarassistent 

på mäklarfirman Notar i Bromma. 



Suppleant Martin Sundler 

Svedbergshuset (B) 

Omval, 1 år Affärsutvecklare och egenföretagare. Arbetar 

på Poolia. 

 

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 nyval 1 år. 

Namn 

Jeanette Karlsson (sammankallande) 

Svedbergshuset 

Susanne Karlsson 

Wennerbergshuset 

 

Punkt 18 

Motioner till stämman: 
 

Inga Staaf lgh 10 har lämnat följande motion nr 1 

 

1) Föreslår att soprummet inklusive sopbehållarna ska städas med regelbundna mellanrum.  

 

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att hålla rent och snyggt i våra hus och det gäller inte minst 

soprummet. Det är motiverat att städa soprummet med kortare tid mellan varje gång. Styrelsen 

arbetar samtidigt för att förbättra sophanteringen långsiktigt enligt nedan. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen. 

 

Eva Jansson lgh 59 har lämnat följande motioner nr 2 och 3 

 

2) Föreslår att någonting görs åt sophanteringen i husen. En specialist för sophantering ”sopkonsult” 

bör anlitas för att utreda vilka möjligheter föreningen har att förbättra den nuvarande sophanteringen. 

 

Styrelsen har under året funderat på alternativa lösningar för sophanteringen. Den nuvarande 

sophanteringen medför många problem i form av nedsmutsning och utebliven sophämtning. En 

tänkbar lösning är att sopbehållare grävs ner på lämplig plats mellan husen. 

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda och eventuellt åtgärda 

sophanteringen. Styrelsen föreslår även att stämman lämnar styrelsen mandat att besluta i frågan 

för det fall detta inte anses falla inom styrelsens behörighet. 
 

3) Föreslår att det gula torkskåpet byts ut eftersom det är i så dåligt skick. Föreslår även att 

tvättkorgarna ersätts med nya. 

 

Styrelsen anser att torkskåpen i första hand ska utökas med ytterligare torkskåp och endast om det inte 

finns utrymme härför ska aktuellt torkskåpet bytas ut. Styrelsen har tidigare av en medlem ombetts att 

byta ut tvättkorgarna och utgår därför ifrån att det finns ett bredare önskemål för detta. Inköp av nya 

tvättkorgar utgör en marginell kostnad för föreningen och bör ske omgående. 

Styrelsen föreslår att stämman anser motionen besvarad. 

    

 

Christian Carlsson lgh 191 har lämnat följande motion nr 4 

 

4) Föreslår att markiser anordnas till fastighetens balkonger alternativt ett tak till balkongerna på 

högsta våningen. Detta för att kunna utnyttja balkongen även under mindre gynnsamma förhållanden 



och för att kunna sitta med solskydd. Som ett tillägg skulle markiser kunna anordnas över samtliga 

fönster för att isolera solljuset bättre på sommaren.  

 

Styrelsen anser att förslaget är motiverat endast för de balkonger belägna längst upp i huset. Det 

torde av den anledningen vara svårt att genomföra åtgärden som en gemensam kostnad för samtliga 

medlemmar. Markiser över fönster tar enbart sikte på att isolera värmen på sommaren och bedöms 

inte vara en rimlig åtgärd.  

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.   
 

 

Gabriella Melin lgh 198 har lämnat följande motion nr 5 

   

5) I källarplanet i föreningens hus finns outnyttjade lokaler. De borde kunna göras i ordning till 

allmänna utrymmen med olika funktion. Vi som bor i husen kan hjälpas åt att måla, lägga klickgolv 

och snygga till, för att hålla nere kostnaden. Allt vi gör kommer att öka trivseln för oss själva, samt öka 

värdet på våra lägenheter. Några exempel till nyttjande skulle kunna vara: 

 

Matkällare – förvaringsutrymme för de medlemmar som så önskar.  Vi kan ju hjälpas åt att snygga upp 

i de befintliga källarförråden. 

 

Snickarbod – föreningen köper in en rejäl snickarbänk, gör i ordning golvet, så det inte är ”råbetong” 

samt ordnar med några fler eluttag. 

 

Gymparum  – var och en kan ta dit sin egen Pilatesboll, gummiband, musik etc. Det behöver alltså inte 

bli nödvändigt för föreningen att införskaffa gymmaskiner, men det skulle vara användbart med 

väggfästen för gummiband, kanske i form av ett par ribbstolar stadigt förankrade i en vägg. Dessutom 

skulle golvet, för allas trevnad, kunna kläs med melanin, klickgolv el. dyl. 

 

Bastu och relaxavdelning – dyrt och lite besvärligt med underhåll och bokning, men mycket trevligt. 

Gärna i anknytning till gymparummet. 

 

Gabriella Melin föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att inventera dessa lokaler, och snarast, 

dock senast den sista september 2011, återkomma med förslag till användning av lokalerna. 

 

Styrelsen anser att det är ett motiverat förslag som bör utredas.Styrelsen bedömmer att det finns ett 

intresse bland medlemmarna att utöka de gemensamma utrymmena för aktiviteter som inte kan utföras 

i lägenheterna. 

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen på så sätt att styrelsen under hösten 2011 genom 

ett kvartalsbrev meddelar medlemmarna vilka möjligheter som finns inom styrelsens behörighet och 

efter medlemmarnas respons besluta om eventuell åtgärd. 

 

 

19) Stämmans avslutande 

 

Stockholm 2011-03-23 

 

BRF SIGNALPATRULLEN 13 

 

   
Peter Krait, Martin Sundler, Bengt Eriksson, Olof Engkvist, Jenny Henriksson och Tobias Hamilton  

 

Bilaga: Årsredovisning för räkenskapsår 2010 skickas senare. 


