
  

 

 
Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Herden 1999 den 16 maj 2004 
____________________________________________________________ 
 
1. Stämmans öppnande. 

Stämman öppnades av Claes Nordenskiöld. 
 
2. Godkännande av dagordning.  

Dagordningen godkändes. 
 
3. Val av ordförande vid stämman. 

Björn Isaksson från Isaksson & Partners valdes till ordförande vid stämman. 
 
4.  Anmälan av styrelsens val av protokollförare. 

Anette Larsdotter anmäldes av styrelsen som protokollförare. 
 
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera protokollet. 

Olav Fahlander valdes till rösträknare och justeringsman. 
 
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. 
 Stämman beslutade att den var i behörig ordning utlyst. 
 
7. Fastställande av röstlängd. 
 Röstlängden fastställdes. 29 st medlemmar var närvarande, bilaga 1. 
 
8. Presentation av styrelsens årsredovisning. 

Tomas Brynholt föredrog årsredovisningen. 
 

9. Presentation av revisionsberättelse. 
 Revisionsberättelsen presenterades.  
 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 
 Resultat- och balansräkning fastställdes. 
 
11. Beslut om resultatdisposition. 
 Beslutades att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. 
 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 
 Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. 
 
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna. 
 Beslöts godkänna för revisorerna att arbeta under löpande räkning. 
 Fastställdes styrelsens förslag om arvode till styrelsens ledamöter om sammanlagt 220 tkr 

exklusive avgifter. 
 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 Valberedningens förslag till ny styrelse redovisades av Jacob Granert och de närvarande 

ledamöterna presenterade sig. 
 
 Claes Nordenskiöld, ordförande, omväljs på 1 år 
 Ola Schneider, vice ordförande, omväljs på 1 år 
 Tomas Brynholt, kassör, omväljs på 1 år  
 Anette Larsdotter, sekreterare, omväljs på 1 år  
 Edgar Nissen, omväljs på 2 år 
 Gunnar Severin, omväljs på 1 år 
 Jan Stenholm, nyval 2 år 
 Olav Fahlander, suppleant, nyval 1 år 
 Eila Törnroos, omväljs på 1 år som suppleant 
  
 Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag till ny styrelse. 
 



  

 

 
 
 
15. Val av revisorer och suppleanter. 
 Stämman valde SET Revisionsbyrå till revisor.  
 
16. Val av valberedning. 
 Stämmoordförande föredrog förslaget till valberedning enligt följande: 
 
 Jacob Granert, sammankallande 
 Anna Åhslund, omval 
 Alexandra Bowles, nyval 
 
 Några ytterligare förslag på namn förelåg ej. Förlaget till valberedning godkändes. 
 
17. Fråga om ändring av stadgarna § 1 (andra beslutet). 
 Stämman beslutade enhälligt, att byta namn till Bostadsrättsföreningen Herden 8 i enlighet med 

styrelsens förslag. 
 
18. Motioner till stämman: 
 1) Motion från Elisabeth Rehnberg (lght 1714) och Annika Aglén (lght 1707) att ge styrelsen i 

uppdrag att undersöka problemet med ljud från sopsugen i föreningens fastigheter samt i 
förekommande fall återkomma med förslag till åtgärder.  

 Stämman beslöt att motionen ska anses vara besvarad i och med de åtgärder styrelsen vidtagit. 
  
19. Stämmans avslutande. 
 Stämman avslutades och stämmans tack till Björn Isaksson för att han återigen ställt upp för Brf 

Herden framfördes av Claes. 
 
  
 
 
Stockholm den 16 maj 2004 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anette Larsdotter 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Björn Isaksson  Olav Fahlander 
 


