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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för 
Bostadsrättsföreningen 

Söderkisen 
769626-8700 

 

Tid: Onsdag den 19 maj 2021, Klockan 18:00 
Plats: Digitalt via Fastum samt fysisk närvaro på restaurang Salata, Rosenlundsgatan / Maria 
Skolgata, Stockholm 
 

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE 

Föreningsstämman öppnades av ordförande Hans Jonsson som hälsade alla välkomna till den 

digitala årsstämman. 

§2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE   

Till ordförande för stämman valdes Richard Hede från Fastum till att leda dagens 
förhandlingar, som deltog digitalt.   

(BIFALL 29 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT) 

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDES VAL AV SEKRETERARE   

Ordföranden Richard Hede utsåg Aracelly Aguilar från Fastum till sekreterare, som deltog 
digitalt. 

§4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN 

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.  

(BIFALL 28 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

 

 

 

 

 



§5.1 VAL AV JUSTERARE 

Två förslag inkom och efter att stämman röstat fördelades sig rösterna enligt följande:  

• Fredrik Andersson (BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN  VARAV 1 FULLMAKT)  
• Lennart Gabrielsson (BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN  VARAV 1 FULLMAKT)  

 

STÄMMAN UTSÅG FREDRIK ANDERSSON OCH LENNART GABRIELSSON TILL JUSTERARE. 

  

§5.2 VAL AV RÖSTRÄKNARE 

Stämman utsåg Henrik Bergquist till rösträknare. 

 

(BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§6 FRÅGA OM KALLELSE SKETT I BEHÖRIG ORDNING 

Stämman beslutade att den är i behörig ordning kallad. 

(BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Enligt upprättad förteckning via Bank ID var det 37st medlemmar som närvarade digitalt och 
6st som närvarade från lokalen samt 1st fullmakter. Vid punkt 15 utökades röstlängden till 
38st medlemmar digitalt. Vid punkt 17.1 utökades röstlängden till 39st medlemmar digitalt. 

Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.  

(BIFALL 31 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

 

 



§8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 

Kassören Tomas Sahlén genomgick årsredovisningen.  
 

§9 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSEN 

Stämmoordförande läste två delar, revisorns uttalanden. 

 

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT-OCH BALANSRÄKNING 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.  

(BIFALL 26 AVSLAG 2 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§11 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.  

(BIFALL 25 ONLINE 6 BIFALL FRÅN LOKALEN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§12 BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER 

TÄCKANDE AV FÖRLUST ENLIGT FASTSTÄLLD BALANSRÄKNING 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

  

ansamlad förlust                                                                                          -2 100 776 
årets förlust                                                                                                     -544 943 

                                                                                                                       -2 645 719 

behandlas så att 
reservering fond för yttre underhåll                                                            217 000 
i ny räkning överföres                                                                                -2 916 719 

                                                                                                                      -2 645 719 

                                                                                                                                                                         

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. 

(BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§13.1 FRÅGA OM ARVODEN ÅT STYRELSEN FÖR NÄSTKOMMANDE 

VERKSAMHETSÅR 

Valberedningen föreslår: 

I enlighet med beslut vid årsstämman 2018 föreslås oförändrad ersättning med 2,4 x 
prisbasbeloppkronor plus sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen. 

 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.  

(BIFALL 31 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

 

 

 



§13.2 FRÅGA OM ARVODEN ÅT REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE 

VERKSAMHETSÅR 

Valberedningens förslag:  

Ersättning till revisor enligt ingiven räkning.  

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG. 

(BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§14.1 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra 
suppleanter. 

 

Mathias Pilblad 
Ian Rushton  
Tomas Sahlén  
Hans Jonsson 
Lennart Gabrielsson 

 

 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.  

(BIFALL 29 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§14.2 VAL AV SUPPLEANTER 

Valberedningens förslag till suppleanter: 

Elisabeth Lindblom 
Henrik Bergquist  
 
 
STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.  

(BIFALL 31 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT) 

 



§15 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER 

Valberedningen föreslog omval av auktoriserad revisor Niklas Jonsson Öhrlings 
PriceWaterHouseCoopers AB. 
 
 
STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT VALBEREDNINGENS FÖRSLAG.  

(BIFALL 31 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT)  

 

§16 TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING 

Stämmans förslag till val av valberedning: 

Åsa Holmqvist 
Birgitta Ljungqvist 
Gustav Skogö Nyvang 
 
 

STÄMMAN BESLUTADE ENLIGT FÖRSLAGET. 

(BIFALL 30 ONLINE 7 BIFALL FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§17.1 PROPOSITION 1: INGLASNING AV BALKONGER 
Om inglasning av balkonger 

Bakgrund: Frågan om inglasning av husets balkonger har varit en fråga som diskuterats under 
flera år i föreningen. En grupp av boende har sett detta som angeläget för ökad trivsel. En 
annan grupp av boende har betonat att inglasning avsevärt påverkar fasadens enhetliga 
utseende negativt. Balkongerna som ligger utanför fasaden på innergården kan också skymma 
andra balkongers utsikt tex vid uppsättande av icke-transparanta solskydd. För ca tre år sedan 
genomfördes en enkät bland boende och en majoritet av svaren ville tillåta inglasning för de 
som så önskade. På årsstämman 2019 ställde tre företag ut sina produkter för inglasning och 
en arbetsgrupp bildades. Efter stämman 2020 har styrelsen vidare förberett frågan genom 
kontakter med företag. 

Inglasning av balkonger kräver bygglov och kommunens detaljplan säger bl.a. följande: 

”Planen medger vidare att balkonger får inglasas med profillösa glaselement.” 

Detta är tillämpligt på balkonger med befintligt tak. För balkonger och terrasser utan tak krävs 
en balk konstruktion och detta påverkar såväl fasadens utseende som avvattning och 
snöskottning. 

  

Nuläge: Styrelsen har gått vidare med ett av de större företagen i diskussioner gällande 
inglasning (Svenska Lumon AB). Företaget är ett av de större i branschen och detta bedömdes 
som viktigt utifrån leverans, garanti och tillgång till reservdelar. Företaget har dessutom avtal 
med HSB som är husets tekniska förvaltare. Företaget kan förbereda en gemensam 
bygglovsansökan för föreningen. 

I nedanstående förslag har vi valt att gå vidare med inglasning av balkonger med befintligt tak. 
Företaget bedömer det som tveksamt att kommunen beviljar bygglov för övriga balkonger. Vi 
har också betonat att ha enhetliga regler när det gäller färg, placering och utformning. Detta 
tillämpas redan vad gäller färg på markiser på de översta balkongerna. 

  

Yrkanden: 

• Att tillåta inglasning av balkonger som har befintligt tak (nedanstående yrkanden faller 
om första yrkandet avslås) 

• Att föreningen ansöker om bygglov för inglasning av balkonger 

• Att uppdra åt styrelsen att utforma avtal samt regler för en enhetlig utformning av 
inglasning och solskydd som inte skymmer utsikten (placering, transparens, färg) 

• Att vidare utreda inglasning av uteplatser samt balkonger/terrasser utan tak samt att 
eventuellt förslag föreläggs ordinarie/extra föreningsstämma 

 

 

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS PROPOSITION. 

(BIFALL 20 AVSLAG 8 ONLINE 5 BIFALL 1 AVSLAG FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT) 



§17.2 PROPOSITION 2: UTREDNING AV SOLKRAFTANLÄGGNING I 

FASTIGHETEN 
Utredning av solkraftanläggning i fastigheten 

  

Med den tekniska utveckling som har skett på området och de möjligheter till förmånlig 
finansiering som har kommit har upprättande av solkraftanläggningar de senaste åren blivit 
en gångbar energikälla för både en- och flerfamiljshus. Enligt Energimyndighetens siffror mer 
än sjudubblades effekten i nätansluten solkraft i Sverige från 2016 till 2020. Det fanns knappt 
66 000 nätanslutna solkraftanläggningar vid slutet av 2020, mot drygt 10 000 anläggningar år 
2016. 

Bostadsrättsföreningar kan under vissa förutsättningar ta del av skatteminskning som följd av 
upprättad solkraftanläggning. 

Ur en bostadsrättsföreningens synvinkel menar styrelsen att upprättande av 
solkraftanläggningar i bostadsrättsföreningars fastigheter kan vara ett sätt att bidra till 
samhällets omställning till mer förnybar energiförsörjning. Det är också att betrakta som en 
investering som kan höja fastighetens och därmed bostadsrätternas värde. Styrelsen menar 
därför att det vore skäligt att utreda förutsättningarna för en sådan anläggning i föreningens 
fastighet. 

Brf Söderkisens fastighet har ett fristående läge med ett jämförelsevis stort och obebyggt tak 
som inte är skymt av omkringliggande byggnader. Inledande undersökningar med hjälp av bl a 
Stockholms stad har gett vid handen att en solkraftanläggning möjligen kunde bidra på ett 
väsentligt sätt till fastighetens energiförsörjning. 

Eftersom upprättande av en solkraftanläggning vore ett omfattande åtagande förutsätter den 
en grundlig utredning i fråga om tekniska, ekonomiska och andra förutsättningar. Eftersom 
det dessutom vore att betrakta som ett större ingrepp i fastigheten åtföljt åtminstone av en 
kortsiktig investeringskostnad bör också ett slutligt beslut om upprättande av en 
solkraftanläggning underställas föreningens stämma för beslut. 

Styrelsen yrkar: 

• att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för upprättande av 
solkraftanläggning i fastigheten och, vid tillfredsställande utfall, till kommande 
ordinarie eller extrainsatt stämma framställa underlag med förslag om upprättande av 
sådan anläggning. 

 

STÄMMAN BIFÖLL STYRELSENS PROPOSITION. 

(BIFALL 23 AVSLAG 6 ONLINE 4 BIFALL 2 AVSLAG FRÅN LOKALEN VARAV 1 FULLMAKT) 

 

 



§18 MOTION 1-7 SAMT STYRELSENS SVAR 
 

§18.1 MOTION 1: INGLASNING AV BALKONGER 
Vår balkong, som vetter mot gränden är i praktiken obrukbar pga. ljud, smuts och framför allt 
blåst. Vid stark vind blåser blommor och möbler omkring och även i årets vinterstorm blåste 
golvet sönder och vi fick plocka upp delarna från gatan. 

Vi har motionerat om detta i fem års tid men styrelsen har varje gång hänvisat till sin 
arbetsgrupp. För den händelse styrelsen inte heller i år presenterar ett beslutsunderlag för 
stämman motionerar jag härmed om att stämman fattar beslut om att det är tillåtet att glasa 
in sin balkong. 

Jag upprepar fakta och argument vi tidigare framfört till stämman: 

• Det handlar inte om inglasning av samtliga balkonger, endast för de medlemmar som 
så önskar. Bästa uppskattning idag är att det rör sig om 10-20 balkonger, varav ett 
tiotal mot innergården. 

• Föreningen bär ingen kostnad, (förutom ev. 12.070 kr om stämman beslutar att 
begära ett generellt bygglov för hela fastigheten). 

• Vi har många olika storlekar och utseenden på balkonger. En prisidé för dem som är 
intresserade är ca 10.000 kr per löpmeter vägg. Varje intresserad kommer att få en 
individuell offert att ta ställning till. 

• Bygglov krävs och kostar 4.630 kr per lägenhet, om inte generellt bygglov söks. 
Inglasningsförtagen hjälper till med ansökan. 

• Inglasning gör inget ingrepp i fasaden utan sker mellan balkonggolv och tak. 
• Moderna inglasningar innehåller inga störande metallister, enbart glasyta. Skivorna 

går att skjuta till och från. Detta har demonstrerats vid tidigare stämma. 
• Inglasning gör det möjligt att använda balkongen större delen av året. Inglasningen ger 

skydd mot regn, snö, smuts, vind och rökning i närheten. 
• Erfarenheterna av årets pandemi understryker den nytta inglasning kan ge. 
• Värdet på lägenheten höjs om man har inglasad balkong eller om föreningen tillåter 

inglasning. 

  

Bästa grannar, unna oss att kunna utnyttja vår balkong lika väl som alla andra. 
Stockholm 22 februari 2021 
Barbro Franzén Rosenlundsgatan 32C, Lägenhet 1301  

Styrelsens svar: Styrelsen har i proposition 1 om inglasning av balkongerna föreslagit hur 
föreningen ska gå vidare med inglasningen av balkonger. 
Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

(MOTIONEN ANSES VARA BEHANDLAD VIA §17.1, RÖSTNING UTGÅR ) 



§18.2 MOTION 2: INGLASNING AV BALKONGER 
Hej, 
Det skulle vara trevligt om vi kunde få till, för dem som önskar och vill, inglasning av våra 
balkonger. Med tanke på rådande coronatider och att många även i framtiden kommer att 
jobba hemifrån i mycket större omfattning så skulle det vara trevligt om vi kunde utnyttja 
balkongerna under längre tid av året. 
  
Yrkar att stämman godkänner motionen. 
  
Marianne Raunio och Mahmoud Dashti 
Maria Skolgata 77 B, 1501 

  

Styrelsens svar: Styrelsen har i proposition 1 om inglasning av balkongerna föreslagit hur 
föreningen ska gå vidare med inglasningen av balkonger. 
Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

(ANSES VARA BEHANDLAD VIA §17.1, RÖSTNING UTGÅR ) 

 

 

§18.3 MOTION 3: ANGÅENDE INGLASNING AV BALKONG 
Vi framställer här till föreningsstämman än en gång att få möjlighet att glasa in sin balkong. 
Det skulle innebära en förlängning av sommarsäsongen samt en renare balkong. 

Det har tidigare av den så kallade balkonggruppen tagit reda på att det inte innebär några 
problem med brandskydd. Det finns inte heller några problem med hållbarhet enligt NCC och 
därmed bryter vi inga garantier. 

Styrelsens svar: Styrelsen har i proposition 1 om inglasning av balkongerna föreslagit hur 
föreningen ska gå vidare med inglasningen av balkonger. 

 
Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

 

(ANSES VARA BEHANDLAD VIA §17.1, RÖSTNING UTGÅR ) 

 

 

 

 

 



§18.4 MOTION 4: ANGÅENDE GRILLNING 
Enligt ”Ordningsregler för samtliga boende i Brf Söderkisen, regel nr 12” är det inte tillåtet att 
grilla på balkonger, uteplatser och gård. 

Vi önskar en förändring av sagda ordningsregel på så vis att det är tillåtet att använda elgrill. 
De är särskilt framtagna för grill på balkong i stadsmiljö och eluttag finns utdraget. Som 
framkommer av MSB folder ”Brandsäkerhet i flerbostadshus” (bifogas) finns det inga 
brandsäkerhetsskäl till att inte tillåta elgrill. Se nedan bifogat utdrag ur broschyren som berör 
frågan kring vad som kan regleras i föreningens ordningsregler. 

Grillning 
Hur får grillning exempelvis på balkong ske? En 
kolgrill är som regel inte lämplig att använda på 
balkonger, medan elgrillar normalt är godtagbara 
om inte grannarna störs. 

Vi är medvetna om att det finns luftintag på innergården. Om stämman kommer fram till att 
det påverkar möjligheten att använda elgrill vill vi i vart fall att det ska vara tillåtet på de 
terrasser och balkonger, alternativt bara terrasser, som ligger vända från innergården. Där 
kan inte luftintagen störas av grillning. 

Vi har således tre (3) yrkanden som vi ber stämman att ta ställning till följande omskrivning av 
regel nr 12 i föreningens ordningsregler: 

• Yrkande nr 1 – användande av elgrill är överlag tillåtet inom Brf Söderkisen 
• Yrkande nr 2 – användande av elgrill är tillåtet på terrasser och balkonger som inte ligger 
mot innergården 
• Yrkande nr 3 – användande av elgrill är tillåtet på terrasser som inte ligger mot innergården 

  

Motion inlämnad av: 

Ulrika Britz och Thomas Abrahamsson    Iain Rushton 
Maria Skolgata 77B                               Rosenlundsgatan 32B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsens svar: Enligt nuvarande ordningsregler i föreningen är grillning generellt förbjuden 
på balkonger, uteplatser och gård. Skälen för detta är brandrisk, obehag för grannar och att 
luftintaget för samtliga lägenheter är på innergården. Då dessa tre skäl har mindre relevans 
för el-grill på de terrasser som inte ligger mot innergården anser styrelsen att motionärens 
yrkande tre kan antas och att ordningsregel numer 12 då omformuleras enligt följande: 

Att grilla på balkonger, uteplatser och gård är inte tillåtet. Endast el-grill är tillåtet på terrasser 
som inte ligger mot innergården. 

 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

Stämman begärde omröstning med fyra omröstningsförslag, efter att stämman röstat 
fördelades sig rösterna enligt följande:  

Yrkande nr 1 – användande av elgrill är överlag tillåtet inom Brf Söderkisen. 
(BIFALL 12 ONLINE 1 BIFALL FRÅN LOKALEN)  

 
Yrkande nr 2 – användande av elgrill är tillåtet på terrasser och balkonger som inte ligger mot 
innergården. 
(BIFALL 1 ONLINE)  

 
Yrkande nr 3 – användande av elgrill är tillåtet på terrasser som inte ligger mot innergården.  
(BIFALL 5 ONLINE 3 BIFALL FRÅN LOKALEN)  
 
Yrkande nr 4 – avslag till motionen samt styrelsens svar till motionen. 
(BIFALL 6 ONLINE)  

 

(STÄMMAN BESLUTADE ATT BIFALLA YRKANDE 1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§18.5 MOTION 5: SOPRUMMET 
Sista året, när många varit hemma mycket, har det ofta varit överfullt i kärlen i soprummet för 
främst plast och kartong. Fler källsorterar, vilket gör att kärlen för hushållssopor sällan är helt 
fulla. Är det möjligt att byta ut ett eller två av kärlen för hushållssoporna mot fler för plast och 
kartong? 

Christian Söderholm, lgh 1101 

Styrelsens svar: Styrelsen håller med om att soprummet snabbt blir fulla i dessa tider. Vi 
tycker också att det är roligt att så många vill återvinna. Vi har utökat hämtningen av 
kartonger och plastavfall till 2 gånger i veckan men det är inte tillräckligt för soprummet på 
Maria Skolgatan. Vår förhoppning var att vi skulle kunna gå ner i kärl för hushållssopor när vi 
införde återvinning av matavfall men dessa blir fulla även de. Därför beslutar vi om att avslå 
motionen men vi tycker att vi enbart skulle kunna ha återvinning av tidningar i soprummet på 
Rosenlundsgatan 32D. På så sätt skulle det finnas plats för totalt två kärl för plast på 
bekostnad av tidningsåtervinning i soprummet på Maria Skolgata. Tidningsåtervinning 
kommer fortfarande att finnas i soprummet på Rosenlundsgatan 32D. Vi påminner också för 
allas trevnad att inte överfylla kärlen och att det finns återvinning i hörnet Rosenlundsgatan 
Högalidsgatan. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

 

(MOTIONEN ANSES VARA BESVARAD OCH TAS INTE UPP FÖR OMRÖSTNING ) 

 

§18.6 MOTION 6: GROVSTÄDNING AV ALLMÄNNA UTRYMMEN 
Sen huset byggdes har det hunnit bli ganska smutsigt och slitet i vissa delar av de allmänna 
utrymmena, t ex på vissa ställen på väggarna i trappuppgångar, utanför vissa lägenheter, i 
gångarna mot garaget etc. På vissa ställen skulle det t o m behövas målas vitt igen. Skulle vi 
kunna beställa en grovstädning som ett första steg för alla allmänna utrymmen? 

Christian Söderholm, lgh 1101 

  

Styrelsens svar: Styrelsen har avtal om att städning i källare ska ske fortlöpande varje kvartal. 
Detta avtal behöver följas upp och kontrollera att detta genomförs. Uppfräschning/målning 
planeras att besiktigas övergripande varje år tillsammans med fastighetsförvaltare för beslut 
om åtgärder. 
Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 
 

(MOTIONEN ANSES VARA BESVARAD OCH TAS INTE UPP FÖR OMRÖSTNING ) 

 



§18.7 MOTION 7: CYKELPARKERING/CYKELRUM 
Det är trångt med cykelutrymme, och i den bästa av världar skulle det behövas fler 
cykelplatser, vilket jag förstår är svårt att ordna på ett enkelt sätt. Men kanske har det sen 
huset byggdes samlats cyklar som vi som bor kvar inte äger? Skulle vi kunna be alla att märka 
sina cyklar och efter ett visst datum frakta bort/sälja de som ingen äger? Då skulle kanske lite 
fler cykelplatser frigöras. 

Christian Söderholm, lgh 1101 

  

Styrelsens svar: Styrelsen instämmer i motionärens förslag och har uppmärksammat 
problemet med HSB som har ett utarbetat system för att dela ut märkning och sedan 
tillvarata icke-märkta cyklar. Pga. andra fastighetsfrågor har detta skjutits på men planeras att 
genomföras under våren alternativt hösten 2021. 

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

 

(MOTIONEN ANSES VARA BESVARAD OCH TAS INTE UPP FÖR OMRÖSTNING )  



§19 STÄMMANS AVSLUTANDE 

Ordföranden vid stämman tackade för deltagandet samt förtroendet och förklarar den 
ordinarie föreningsstämman avslutad. 

Mötesordförande 
Richard Hede 

Sekreterare 
Aracelly Aguilar 

Justerare 
Fredrik Andersson 

Justerare 
Lennart Gabrielsson 

Protokollet undertecknas digitalt med BankID  

 


