
Årsmöte BRF Hornsgatan / Hornsbruksgatan 
Högalids församlings klubbrum, 13 maj 2019. 
1. Stämmans öppnande. 
Ordförande öppnade stämman. 
2. Godkännande av dagordningen. 
Stämman godkände enhälligt dagordningen. 
3. Val av stämmoordförande. 
Stämman valde enhälligt Tommy Marklund till ordförande. 
4. Val av protokollförare. 
Stämman valde enhälligt Mikael Aringsjö till protokollförare. 
5. Val av justerare tillika rösträknare. 
Stämman valde enhälligt Johan Ödquist och Anders Wallin till rösträknare. 
6. Frågan om stämman blivit stadenligt utlyst. 
Stämman ansåg enhälligt att stämman blivit stadenligt utlyst. 
Kritik framfördes av enskilda medlemmar att vissa handlingar inte funnits tillgängliga inom god tid, 
önskvärt är att alla handlingar finns att tillgå tidigare. 
7. Fastställande av röstlängden. 
Röstlängden fastställdes och 27 röstberättigade medlemmar närvarade. 
8. Föredrag av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
Ordförande Tommy Marklund föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 
Revisor Per Andersson föredrog årsredovisningen. 
9. Föredrag av revisionsberättelsen. 
Revisor Per Andersson föredrog revisionsberättelsen. 
10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning. 
Revisor Per Andersson tillstyrkte förslaget resultat och balansräkning. 
Stämman fastställde enhälligt resultat och balansräkning. 
11. Beslut av resultatdisposition. 
Stämman fastställde enhälligt resultatdisposition. 



 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Stämman fastställde enhälligt ansvarsfriheten för styrelsen. 
13. Fråga om arvode för styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 
Förslag till oförändrat arvode till styrelsen fastställdes enhälligt av stämman. 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
Maud Johansson från valberedningen föredrog sitt förslag till ny styrelse. 
Valberedningens förslag var följande: 
Johan Ödqvist (omval). 
Karin Wiberg (omval). 
Mikael Aringsjö (omval). 
Anders Wallin (omval). 
Carl-Erik Thoraeus (omval) 
Jenny Hellström (nyval). 
Erik Wetterström (nyval). 
Navid Zargar suppleant (omval). 
Tommy Marklund suppleant (nyval). 
Linda Dendani suppleant (nyval). 
Stämman valde enhälligt valberedningens förslag. 
Ordförande tackade valberedningen för sitt goda arbete. 
15. Val av revisorer. 
Valberedningens förslag till revisor var Per Andersson. 
Stämman valde enhälligt Per Andersson till revisor. 
16. Val av valberedning. 
Stämman omvalde enhälligt Karl Langston och Maud Johansson till valberedning. 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden : 
Att-sats 1, höjning av andelstalet (och därmed avgiften) för bostadsrättshavare med terrass 
godkändes enhälligt av stämman. 



Att-sats 2, gällande text angående underhåll bordlades enhälligt av stämman och stämman gav 
styrelsen i uppdrag att återkomma med ny text formulering. 
 
18. Stämmans avslutande. 
Ordförande tackade avgående styrelseledamot för hans arbete. 
Styrelsen tackade ordförande för hans arbete under det gånga året. 
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