
Protokoll ftirt efter genomftird firsstdmma ?.AZL i BRF Ffillbdnken 1.

I anledning av de regler som fortfarande glller for folksamlingar under p6g6ende pandemi
ans6g styrelsen att det fortfarande inte var mojligt att genomf6ra 6rsstdmman pi
traditionellt vis.

Den tillfiilliga lagen stiger att en stdmma fir genomfciras genom postrostning. Lagen sdger
ocksi att:"Det dr upp till styrelsen att besluta hur postrdstningen ska gi till".

Styrelsen i BRF Fellbenken beslutade vid styrelsemdte, torsdagen 11mars, att 2OZLirs
irsstimma skall genomfriras genom postrristning. Det prelimindra beslutet var att
inldmnandet av rdstsedlarna skulle ske den 27 maj. Detta datum fick 6ndras, di utskicket

med Srsmdtesdokumenten inte nidde medlemmarna itid. Fdr att medlemmarna skulle fi
kallelse och dokument i stadgeenlig tid, flyttades datumet fram till 10 juni. Alla handlingar

fanns ocksS att ta del av pi f6reningens hemsida; fSllbdnken.se.

BRF Fillbdnkens stadgar siiger atl "Arsredovisningen ska hdttas tiltgringtig senast tvd veckor

fdre foreningsstiimman " Arsredovisning med revisionsberdttelse fanns tillgdngliga pi
fciren i ngens hemsida, fSllbin ken.se, fr.o. m. 202!-05-26.

Styrelsen faststdllde genomforandet av Srsstdmman enligt fciljande

Hem tillvarje medlems adress skickas ett kuvert med stimmans handlingar, inklusive
ett rostformuldr och ett kuvert att liigga formulSret i.

lfyllt och underskrivet rostformuldr skall liiggas i medfoljande kuvert och sedan
ldmnas in pi bestdmd tid och plats.

Platsen dr Fcireningsgirden, Linbastuvdgen 4A.

Tiden dr 10 juni mellan 18:30 och 21.00.
Kuvertet skall p5 utsidan ha namn, adress och underskrift.
Vid inldmnandet skall medlem kunna legitimera sig.

Om det dr si att medlem inte sjdlv kan lSmna formuldret, kan medlem ge fullmakt till
en annan person. Enligt den nya lagen har styrelsen beslutat att en person fir ha upp
tilltre fullmakter f6r inldmnande av rostningsformuldr.
Utifr6n inldmnade formulSr skrivs stdmmoprotokollet, som sedan justeras av valda
justerare tillika rdstriknare.

Rtistriiknarnas rapport
Det fanns L04 inliimnade rostningsformuldr varav 102 godkdnda. De tvd som ej godkdndes
gdller dels ett ej underskrivet rostningsformuleir och ett rdstningsformulir underskrivet men
ej ifyllt.
83 av de 102 godkdnda rostningsformuldren air inldmnade med godkiinnande av samtliga
punkter. B rdstningsformuliir innehiller synpunkter (synpunkterna redovisas av
protokollfciraren under respektive punkt)och Ziven ejgodkiinnande av olika punkter i

Srsstdmmans rostningsformuldr. 11 rostningsformuldr innehiller en eller flera uteblivna
rdster (utebliven rcist betyder att man inte rostat ja eller nej).
RcistlSngden har kontrollrdknats tre g6nger.

Protokol lfora ren redovisar rostrikn arnas resultat u nder varje pun kt.
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Dagordning Protokollfcirt och rtistresultat enligt rtistrdknarnas rapport
1 Stdmmans oppnande Tvi frinster ifdreningsgirden gjordes om till

"in Iiim ni n gsl uckor" fiir rristsed larna. Varje in Id mn ingsl ucka
forsigs med plexiglasskiva som skydd f6r droppsmitta. Nigra
styrelsemedlemmar bemannade luckorna. Ordfdrande och
dvriga styrelsemedlemmar hdlsade medlemmarna vilkomna,
och ordnade kderna till luckorna si att rekommenderat
avstind uppehrills. Under hela stdmman fanns medlemmar ur
styrelsen tillgdngliga utanfdr "rdstlokalen" fdr att handleda och
svara pd frigor.

2. Val av stimmo-
ordforande

Styrelsen frireslSr sittan de ordfdrande Claes G ustafson.

R6strdknarnas rapport: 98 ja, 4 nej och inga uteblivna rtister.

Claes Gustafson valdes till stHm moordftira nde.

En medlem l;imnar synpunkten: "Ndgon utonfor fdreningen, en
brf ordforande skoll ej ledo stcimman! Det or direkt okimpligt
dd det faktiskt cir styrelsens forvoltning som skoll gronskos pd
en drsstiimma."
Styrelsens kommentar, ldmnad i samband med skrivandet av
detta protokoll: "lnget reellt foronde ov ordet sker pd en
stcimma som genomfors via postrdstning. Dorfdr kan heller
inte ordfdrondes foronde av ordet pdverka stammon."

3 Anmdlan av styrelsens
val av protokollfdrare

Styrelsen foresl6r sittande sekreterare Karl-David An dersson

Rdstrdknarnas rapport: 101ja, 0 nej och 1 utebliven r6st.

Karl-David Andersson valdes till protokollftirare.

4 Upprdttande av

forteckning 6ver
rcistande medlemmar
och faststdllande av
rcistldngd.

Upprdttande av forteckning over rostande medlemmar och

faststdllande av rcjstldngd gors utifrSn de inliimnade
rcistsed la rna.

102 medlemmar ldmnade in godkdnda riistsedlar under 2021
5r stimma.

Forteckning 6ver rristande medlemmar, och rostlingd kommer
att fdrvaras pi styrelsens expedition i R6da stugan.

5. Godk;innande av

dagordningen
Rdstrdknarnas rapport: 100 ja, 0 nei och 2 utebliven rtist.

Dagordningen godk6ndes

6. Val av tvi justerings-

min tillika rostriiknare
Styrelsen f6reslSr Ola Olsson och Thomas Thdrnblom som
justeringsmin tillika rostriiknare.

Rostriiknarnas rapport: L02 ja,0 nej och ingen utebliven r6st.



Ola Olsson och Thomas Thtirnblom valdes att justera
protokollet och att rdkna inldmnade rtister.

7 Fr6gan om stemman
blivit i stadgeordning
utlyst

Med post har styrelsen i rdtt tid innan stdmman, skickat ut
ka I lelse med rostn ingsblan kett och std m modokum ent.
Kallelse, rostningsformuldr och stdmmodokument har ocksi i

god tid funnits tillgdngliga pi BRF Fillbinkens hemsida.

Rdstriiknarnas rapport: 98 ja, 2 nej och 2 utebliven rtist.

Stdmman ansig att stemman blivit istadgeordning utlyst.

Synpunkt frSn en medlem: "Revisionsberottelse skoll vora med
som bilogo"

Styrelsens kommentar i samband med skrivandet av detta
protokoll: "l Log (2018:672) om ekonomiska fdreningar, som
giiller i detto foll, stdr inget om detto krov. Drir stdr att
revisionsbercittelsen skall voro foreningens styrelse tillhonda
senost tre veckor innon stommon. I vdro stadgor stdr:
"Arsredovisningen sko hdttos tittgtingtig senost tvd veckor fore
foreningsstdmmon." Revisionsbercittelsen tir en del av
drsredovisningen. Arsredovisning med revisionsberattelse

fanns tillgangligo pd foreningens hemsida, fdllbonken.se,
fr.o.m. 202LA5-26.

8. Fo rva ltn i n gs beraittelse F6rvaltningsberiittelsen fanns med i utskicket infrir stdmman
Forvaltningsberdttelsen bifogas protokollet som bil 1

9 Styrelsens
presentation av

bokslut 2019

Styrelsens presentation av bokslut2020 fanns med i utskicket
inftir stimman.
Styrelsens p resentation av bokslu t 2020 bifogas protokollet
som bil 2.

10 Revisionsberdtte lse Revisionsberdttelsen fanns tillgiinglig p6 Fillbdnkens hemsida
fr.o.m. 2OZL-O5-26

Revisionsberiittelsen bifogas protokollet som bil 3.

Beslut om
faststdllande av

resultatrikning och
balansrfikning

Fullstdndig Srsredovisning har i stadgeenlig tid innan stemman
funnits tillgdnglig pi BRF FAllbiinkens hemsida. Styrelsens
presentation av bokslutet fanns med i utskicket inf6r
stdmman. Bil4

Rostriiknarnas rapport: 98 ja, 1 nej och 3 uteblivna riister.

Resultatrdkning och balansrdkning blev ddrmed godkdnda.

11,.



En medlem vdljer att inte rosta "/ avvoktan pd revisors svar pd

f rdgor"

!2 Friga om
ansvarsfrihet for
styrelseleda mcjter och

revisorer

Godkf,nner du att styrelsen har ansvarsfrihet ftir
rfrkenskapsiret 2020?.

Rristrdknarnas rapport: 98 ja, 3 nej och 1 utebliven riist.

Styrelsen gavs d5rmed ansvarsfrihet ftir
rikenskapsiret 2020.

En medlem vdljer att inte rdsta "l ovvoktan pd revisors svar pd

frdgor"

13. Frigan om arvoden till
styrelseledamdter och
revisor

Valberedningen frireslir att styrelsen tillerkinns ett upprdknat
arvode pi 350 000 kr (exkl. sociala avgifter), samt att det skall
avsdttas 30 000 kronor att frirdelas till styrelsemedlemmar
som fir ett inkomstbortfall i anledning av styrelsearbetet.
Arvode till revisor sker pi kipande faktura.

Rcjstrdknarnas rapport: 99 ja, 2 nej och 1 utebliven rtjst.

Stdmman bifaller valberedningens ftirslag

En medlem lSmnade foljande synpunkt: "Dessutom vort
redovisas de extra 30 000:- som betolts ut? lnkomstbortfall
skoll redovisas och styrkos."

Styrelsens kommentar, i samband med skrivandet av detta
protokoll: "Uttog av medelfor erscittning vid inkomstbortfoll
redovisas iforeningens lopande bokforing, samt i bokslutet.
Det stcimmer att lnkomstbortfall skall redovisas och styrkos"

L4, Val av

styrelseledamoter och

styrelsesu ppleanter

Valberedningen foreslSr:
CarlJohan Thorell
mandat.
Karl-David Andersson
mandat.
Thomas Nordell
mandat.
Anders Mattsson
mandat
Sheren Salih

mandat
Darina Brohlin
mandat
Jorgen Backlund
mandat

Ledamot, l irigt

Ledamot, 2 6rigt

Ledamot, 2 6rigt

Ledamot, 2 Srigt

Ledamot, 2 irigt

Suppleant, 1 Srigt

Suppleant, 1 Srigt

Rdstrdknarnas rapport: 95 ja, 4 nej och 3 uteblivna rtister.



Styrelsens sammansdttning blir ddrmed enligt
valberedningens ftirslag.

15. Val av revisor Styrelsen fcjreslSr Eva Stein Allegretto Revision KB, suppleant
for denne behcivs inte.

R6strdknarnas rapport: 98 ia,0 nej och 4 uteblivna roster.

Eva Stein valdes ddrmed till BRF Fillbdnkens revisor.

En medlem avstir att rdsta med motivationen "Avvoktor till
stcimmo 2022'

L6, Val av valberedning Styrelsen foresl6r: Ola Olsson och Peter Andersson

Rostrdknarnas rapport: 98 ja, 0 nej och 4 uteblivna rtister.

Ola Olsson och Peter Andersson viljs som valberedning

En medlem avstdr frSn att rdsta och ldmnar synpunkten "87

fdtt ndgon presentotion ov desso personer"

L7. Andring av stadgarna Godkinnande av nya stadgar enl Bil 6

Rostrdknarnas rapport: 98 ja, 1 nej och 3 uteblivna rtister.

Ftirsta godkdnnandet 5r i och med detta avklarat.
De nya stadgarna skall godkiinnas av tvi pi varandra fciljande

stdmmor.

19 Styrelsens
propositioner

Styrelsens propositioner finns redovisade i bilaga 7

a Proposition 1 gdllande bredband
Rdstrdknarnas rapport: 98 ia, 2 nej och 2 uteblivna
rtister. Stdmman biftill proposition 1.

a Proposition 2 gdllande nuvarande kassdr Balasz

Kerezstes fortsatta arbete i BRF Fellbiinkens styrelse.

Rdstriiknarnas rapport;94 ja,4 nej och 4 uteblivna
riister. Stdmman biftill proposition 2.

Flera medlemmar hade observerat att bdda propositionerna

fStt bendmningen "proposition 1" och i text fortydligat vilken
proposition de avsett ndr de rostat. Styrelsen utgir frin att
ovriga utgitt frAn att den proposition som kom som nr tvi i

dokumentet ocksi var "proposition 2".

En medlem leimnade synpunkt i anledning av proposition 2:

" ABSOLUT INTE! Lokolhyresgoster skall icke ho tillgdng till



foreningens ekonomi. Det stdr dessutom inget om ev

ersdttning for detto."

27 lnlSmnade motioner Styrelsen forslog att si fort regeringen tilliter strirre samlingar
kommer kallelse till extra stemma skickas ut och di kommer
motionerna diskuteras samt beslutas.
R<istrdknarnas rapport: 100 ja, 0 nej och 2 uteblivna rtister.

En medlem ger kommentaren: "5er fram emot en oppen

stammo, sd medlemmarno fdr ha en dialog kring ollo beslut
som styrelsen tdr"

22 Frireningsstdm mans
avslutande.

Foreningsstiimman avslutas med att de forslutna lidorna ddr
kuverten med rcistningsformul6ren lagts, stdlldes p5 sdkert
stdlle fdr Overl5mnande till rristrdknarna.

Tdnk pi att tillsammans ar vi bostadsrdttsforeningen FSllbdnken!

Ordf<irande Sekreterare

/aAlF-
Claes G ustavson

Justerare

Ola Olsson

Thomas Thdrnblom

Karl-David Andersson


