
(Skannat 080712) 
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i brf Beryllen måndagen 2002-04-22  
Plats, tid:     Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg, klockan 19.00 - 21,00 

§   1 Stämman öppnas 

Inga-Lill Jonasson hälsade de närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna samt 
öppnade stämman. Styrelsen för det gångna verksamhetsåret presenterades 

§   2 Val av ordförande för stämman 

Tomas Kåberger valdes till ordförande för stämman 

§   3 Val av sekreterare samt av en person att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll 

Roland Flood valdes till sekreterare för stämman. Barbro Järbrink och Susanne 
Gosch valdes att justera dagens protokoll samt tillika rösträknare för stämman 

§   4 Förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes enligt upprättad bilagd förteckning 

§   5 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

Stämman fastställde att kallelsen skett enligt stadgarna 

§   6 Styrelsens årsredovisning 

Inga-Lill Jonasson föredrog årsredovisningen. 
Årsredovisningen lästes igenom sida för sida av ordföranden Tomas Kåberger. 
Div frågor, bl a om motionsrummets utnyttjande och kring uppsägningen samt 
eventuell ombyggnad av förskolan, besvarades av styrelsen. Därefter godkändes 
årsredovisningen och lades till handlingarna 

§   7 Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande 

Revisorernas berättelse granskades, godkändes och lades till handlingarna 

§   8 Fastställande av resultat och balansräkning 
 

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman 



§   9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet 

§   10 Fråga om användandet av överskott 

Det gångna årets överskott balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag 

§   11 Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman 

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter 

§   12 Fråga om stämman skall välja ordförande 

Det beslutades att ordföranden skall väljas av stämman 

§   13 Fråga om arvoden 

Förslag om sänkning av styrelsens arvoden avslogs av stämman 

Följande arvoden fastställdes av stämman: 
• 1 prisbasbelopp som styrelsens ordinarie ledamöter fördelar mellan sig 
• Sammanträdesarvode, per ledamot, suppleant och sammanträde   500:- 
• Överlåtelse av bostadsrätt 250:- 
• Styrelseledamöters timersättning för nedlagt extra arbete 120:- 
• Medlemsrevisor 1700:- 
• Lokalansvarig: 2400:- 
• Valberedning 500:- 
• Flaggansvarig 1000:- 

§   14 I förekommande fall val av ordföranden samt val av styrelseledamöter och 
suppleanter 

Stämman beslutade välja: 
Inga-Lill Jonasson ordförande, 1 år 
Jonas Anteborn ordinarie ledamot, 1 år enl eget önskemål 
Kåge Westerfors ordinarie ledamot, 1 år 
Roland Flood ordinarie ledamot, 2 år 
Inger Fogelberg ordinarie ledamot, 2 år 
Göran Abrahamsson suppleant, 1 år 
Peter Rhost suppleant, 2 år 



§   15 Val av revisorer och suppleanter 

Stämman beslutade välja: Brf 

Beryllens revisor: 

Barbro Järbrink ordinarie revisor, 1 år 

Lena Brunnkvist revisorssuppleant, 1 år 

Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers: 

Klas Björnsson Auktoriserad revisor lår 

Annika Götenfelt ersättare vid sjukdom, Öhrlings P C, 1 år 

§   16 Fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma samt 
om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter, revisorer och 
suppleanter 

Stämman beslutade välja: 
Hans-Olof Jönsson valberedning, sammankallande, 1 år 
Mona Fritzon valberedning, 1 år 
Josefin Pettersson valberedning, 1 år 
Malin Strid suppleant valberedning, 1 år 
Barbro Järbrink lokalansvarig, 1 år 
Olof Brunnkvist flaggansvarig, 1 år 

§   17 Övriga val som beslutas av stämman 

Inga övriga val förrättades 

§   18 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden 

Motion 1     Angående lokalerna som idag uthyres till SDN Centrum för 
förskoleverksamhet 

Det beslutades enligt styrelsens förslag: 

- att   lokalerna skall byggas om till bostadsrätter och säljas 
till marknadsmässiga priser 

-att intäkterna vid försäljning skall användas dels till att 
betala ombyggnaden och dels till att amortera på 
föreningens lån 

Motion 2      Angående TV-utbud 

Det beslutades enligt styrelsens förslag: 

-att     subventionera det största TV-utbudet till alla 
bostadsrätter i föreningen om budgeten kan hållas och detta 
inte innebär hyreshöjningar 



Motion 3      Angående a) handikapplatser b) cykelmärkning 

Stämman avslog motionen i dess helhet (3a och 3b)  

Motion 4      Angående tvättider 

Motionen avslogs av stämman 

Styrelsen meddelade att den sista torktiden i torkrummen 
örlängts med 1 timma 
 

§ 19   Stämman avslutas 
 

Tomas Kåberger tackade de närvarande och avslutade stämman

Vid protokollet: Justerare: Justerare: Ordförande: 
Roland Flood     Barbro Järbrink         Susanne Gosch  Tomas Kåberger 

 

 


