
(skannad 080629) 
Protokoll 
fört vid ordinarie föreningsstämma i brf. Beryllen 2004-04-28.  

Plats, Tid:  Elyseum, Västgötagatan 2, Göteborg, klockan 19:00 - 21:30 

Stämman öppnas. 

Inga-Lill Österdahl hälsade de närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna 
och öppnade stämman. Styrelsen med suppleanter för det gångna 
verksamhetsåret samt Anja Lundblad från Revisorsringen presenterades. 

Val av ordförande för stämman. 

Gunnar Stenberg från Revisorsringen valdes till ordförande för stämman. 
Gunnar Stenberg tackade för förtroendet samt gick vidare i handlingarna. 

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

Stefan Strid valdes till sekreterare för stämman. Lars Erik Österdahl och Barbro 
Järbrink valdes att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare för 
stämman. 

Förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes enligt upprättad närvarolista, avprickad 
Medlemsförteckning 2004-04-22 sidorna 1-27 samt 3 st. fullmakter (fullmakt 
Igh. nr. 2 saknas). Bilaga l. 

Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna. 
Stämman fastställde att kallelse skett enligt stadgarna. 

Styrelsens årsredovisning. 

Inga-Lill Österdahl läste upp och kommenterade årsredovisningen, Anja 
Lundblad gick igenom årets resultat varefter stämman godkände 
årsredovisningen som lades till handlingarna. 

Revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande, 

Revisorernas berättelse lästes upp av Gunnar Stenberg, granskades och 
godkändes av stämman samt lades till handlingarna. 

Fastställande av resultat och balansräkning. 
Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman. 
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§ 9         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.  

§ 10        Fråga om användandet av överskott. 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.  
 
§ 11        Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman. 

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat skall bestå av fem (5) ledamöter 
och två (2) suppleanter. 

§ 12        Fråga om stämman skall välja ordförande. 

Inget beslut att fatta eftersom Inga-Lill Österdahl valdes till ordförande på två 
(2) år på föreningsstämman 2003-04-28. 

§ 13       Fråga om arvoden. 

Stämman beslutade att arvodena skall indexeras i enlighet med den modell som 
beslutades om på föreningsstämman 2003. 

§ 14        I förekommande fall val av ordförande samt val av styrelseledamöter och 
suppleanter. 

Nominerade av valberedningen: 
Stefan Strid             ordinarie ledamot, 2 år  
Inger Pogelberg         ordinarie ledamot, 2 år  
Henrik Dunör           ordinarie ledamot, 2 år  
Peter Rhost             suppleant, 2 år 

Inga-Lill Österdahl nominerade: 
Göran Abrahamsson som motkandidat till Henrik Dunör på platsen som 
ordinarie ledamot på två (2) år. 

Stämman beslutade välja: 
Stefan Strid             ordinarie ledamot, 2 år  
Inger Pogelberg         ordinarie ledamot, 2 år  
Henrik Dunör           ordinarie ledamot, 2 år 
Peter Rhost             suppleant, 2 år  

§ 15        Val av revisorer och suppleanter. 

Stämman beslutade välja: 
Barbro Järbrink           ordinarie revisor, l år 
Monika Hyden-Sjöberg   revisorssuppleant, l år 
Klas Björnsson           Auktoriserad revisor Öhrlings P C, l år 
Annika Götenfelt        ersättare vid sjukdom, Öhrlings P C, l år 



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

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av tre (3) personer och att 
ledamöterna själva utser en sammankallande. 

På stämman nominerades: 
Hans-Olof Jönsson       valberedning, l år  
Leif Sandsjö             valberedning/1 år  
Mona Fritzson          valberedning, l år  
Josefin Pettersson        valberedning, l år  
Olof Brunnkvist         flaggansvarig, l år  
Barbro Järbrink          lokalansvarig, l år,  
Barbro tackade för förtroendet med avböjde omval. 

Stämman beslutade välja: 
Leif Sandsjö             valberedning, l år  
Mona Fritzson           valberedning, l år  
Josefin Pettersson        valberedning, l år  
Olof Brunnkvist         flaggansvarig, l år 

Stämman beslutade att ge valberedningen mandat att hitta och tillsätta en 
efterträdare till posten som lokalansvarig för tiden fram till nästa 
föreningsstämma. Barbro Järbrink kvarstår i denna position maj månad ut. 

§ 17        Övriga val som beslutas av stämman eller av styrelsen hänskjutits till 
stämman. 

Inga övriga val förrättades.  

§ 18        I stadgeenlig ordning inkomna ärenden. 

Motion l. 
Knut Saxerud motionerade om att styrelsen skall arbeta för att Fastighets-
förvaltningen säljer sina två (2) lägenheter i föreningen på öppna marknaden. 
Styrelsen tillstryker motionen. Stämman biföll motionen. 

Motion 2. 
Knut Saxerud motionerade om att grindar och staket monteras vid stora 
infarten till gården vid Bohusgatan 26. 
Styrelsen tillstryker motionen. 

Magnus Krans inkom med ett yrkande om bifall av motionen med tillägget att 
stämman ger styrelsen i uppdrag att arbeta fram och presentera förslag för 
senare beslut av medlemmarna. 

Stämman biföll motionen med tillägget i Magnus Krans yrkande. 



Motion 3. 
Knut Saxerud motionerade om att göra om Butiken Ullevi till lägenheter. 

Styrelsen tillstryker motionen. 
Stämman avslog motionen men gav styrelsen i uppdrag att undersöka 

möjligheterna för en sådan ombyggnad och sedan presentera förslag på detta 
för beslut av medlemmarna. 

Motion 4. 
Knut Saxerud motionerade om att stänga sopnedkasten och istället bygga 

sopsorterings central på gården. 
Styrelsen avstyrker motionen. 
Stämman avslog motionen. 

Motion 5. 
Knut Saxerud motionerade om att införa punkten "ordet fritt" på 
föreningsstämman. 
Styrelsen avstyrker motionen. 
Stämman avslog motionen. 

§ 19        Stämman avslutas. 

Gunnar Stenberg tackade de närvarande och avslutade stämman. 

Justerare: Justerare: 

Barbro Järbrink 


