
Protokoll till ordinarie föreningsstämma 
 
Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till ordinarie föreningsstämma. 
 
Datum:  2022-06-07  
Tid:   18.30  
Lokal:   Landgången (matsalen), Sadelmakarebyn 6 
 
Dokument tillhörande ordinarie föreningsstämma kommer successivt hållas tillgängliga på 
föreningens hemsida: www.sadelmakaren2.se 
 
Dagordning enligt stadgar 
 
1. Mötets öppnande - Styrelsens ordförande Kim Skaarup öppnar mötet.  
 
2. Val av stämmoordförande - Maria Lundgren utses till stämmoordförande.  
 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare - Maria Lundgren utser Sophia 
Lönnergård till protokollförare.  
 
4. Godkännande av dagordningen - Stämman godkänner dagordningen. 
 
5. Val av två justerare tillika rösträknare - Stämman utser Karina Johansson och Anders 
Svensson till justerare och rösträknare.  
 
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst - Stämman anser att årsstämman blivit 
stadgeenligt utlyst.  
 
7. Fastställande av röstlängd - 11 av 57 röstberättigade är på plats. 
 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning -  
 
9. Föredragning av revisorns berättelse -  
 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning - Stämman fastställer resultat- 
och balansräkningen. 
 
11. Beslut om resultatdisposition - Stämman fastställer resultatdispositionen 
 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen - Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet 
 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 
- Förslaget är 2% höjning till styrelsen, stämman godkänner detta.  
 
14. Beslut rörande antalet styrelseledamöter samt suppleanter - Förslaget är 4 ledamöter 
och 1 suppleant. Stämman godkänner förslaget. 
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15. Val av styrelseledamöter och suppleanter - Valberedningen föreslår Kim Skaarup, Florin 
Bele, Karina Johansson och Jonas Kvant som ordinarie ledamöter samtliga väljs in på 2 år 
till och med årsstämman 2024. Pär Närås föreslås väljas in som suppleant till och med 
årsstämman 2023. Stämman godkänner valberedningens förslag. 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter - Föreslaget är Ernst & Young som revisor. 
Stämman godkänner förslaget. 
 
17. Val av valberedning - Föreslaget är att styrelsen sköter valberedningen. Stämman 
godkänner förslaget. 
 
18. Mötets avslutande. Maria förklarar mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
/Maria Lundgren/      /Sophia Lönnergård/ 
Stämmoordförande      Stämmoprotokollförare 
 
 
 
 
Justeras 
 
/Anders Svensson/      /Karina Johansson/  
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Valberedningens förslag till ordinarie föreningsstämma i BRF Sadelmakaren 2 
2022-06-07 

 

Förslagen refererar till dagordning i kallelse daterad 2022-05-20 

 

§2 Förvaltar Maria Lundgren, Bredablick  

§3  Protokollförare: Sophia Lönnergaard 

§5 Justerare & Rösträknare: Florin Bele och Jonas Kvant  

§13 75.300 kr (2% stigning jfr med 2021) att internt fördela inom 
styrelsen, revisor mot räkning 

§14 4st ordinarie ledamöter samt 1 suppleant 

§15 Ordinarie ledamöter t o m ordinarie föreningsstämma 2024: 

§ Kim Skaarup 
§ Florin Bele 
§ Karina Johansson 
§ Jonas Kvant 

Suppleant t o m ordinarie föreningsstämma 2023: 

• Pär Närås 

 

§16 Revisionsfirma Ernst & Young  

§17 Hanteras av styrelsen. 
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