
Bostadsrättsföreningen Kungshuset Tre Portaler 
Årsstämma 2021 

Protokoll 

Ordinarie årsstämma 2020-04-14 
Plats: Via Zoom 
Tid: 19:05-20.15 

§ 1. Föreningsstämmans öppnande 
Annika Gustavsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2. Val av stämmoordförande 
Till ordförande för stämman valdes Annika Gustavsson. 

§ 3. Val av sekreterare 
Ordföranden föreslår Peter Kempinsky. Stämman godkänner detta val. 

§ 4. Godkännande av röstlängd 
Annika Gustavsson redogör för hur röstlängd sammanställts. Föranmälan. Totalt är 18 
medlemmar som representerar 15 röstberättigade närvarande på stämman. Stämman 
godkänner röstlängden som bifogas protokollet. 

§ 5. Godkännande av dagordning 
Dagordning enligt utsänd kallelse fastställdes på stämman. 

§ 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
Stämman väijer Nils-Erik Berglund och Fredrika Eriksson Fanta att jämte ordföranden 
justera dagens protokoll. 

§ 7. Val av minst två rösträknare 
Stämman väljer Nils-Erik Berglund och Fredrika Eriksson Fanta att agera rösträknare. 

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Annika Gustavsson redogör för hur kallelse till stämman genomförts. Ordföranden 
frågade stämman om kallelse skett i behörig ordning. Stämman godkände att kallelse 
skett i behörig ordning. 

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning 
Annika Gustavsson redogjorde för verksamhetsåret och innehållet i resultat- och 
balansräkning. 

§ 10. Genomgång av revisorernas berättelse 
Då ingen av de externa revisorerna var närvarande föredrog Annika Gustavsson valda 
delar av revisorernas berättelse. 

§ 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
Stämman fattade beslut om att fastställa resultat- och balansräkning. 



§ 12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen 
Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag avseende behandling av 
föreningens resultat i förvaltningsberättelsen. 

§ 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Stämman fattade beslut om att bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Det 
noterades att styrelsemedlemmar inte deltog i denna omröstning. 

§ 14. Beslut om arvoden 
Stämman fattade beslut att styrelsens arvode för kommande verksamhetsår oförändrat 
ska uppgå till l 0 000 kr för ordinarie ledamöter och 5 000 kr för suppleanter. Sociala 
avgifter tillkommer. 

§ 15. Valberedningens förslag till val av ordförande, styrelseledamöter och 
suppleanter 
Annika Gustavsson presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter och 
suppleanter. 

Stämman valde följande personer att ingå i föreningens styrelse: 
Ordinarie: Roll. Mandattid 

Mats Johnsson Ordförande 2 år 

Jonathan Nyd Ledamot 2 år 

Annika Gustavsson Ledamot 1 år 

Stefan Ericson Ledamot I år 

Anders Nylen Ledamot 1 år 

Christoffer Storkaas Ledamot I år 

Suppleanter: 

Marianne Segersvärd 

Michael Englund 

2 år 

2 år 

§ 16. Val av internrevisor och suppleant 
Annika Gustavsson presenterade valberedningens förslag till revisor och suppleant. 

Stämman beslutade om oförändrat antal, en internrevisor samt en suppleant. 

Stämman valde Monica Strörnberg till internrevisor och Maria Larsson till intern 
revisorssuppleant. 



§ 17. Val av valberedning 
Annika Gustavsson presenterade valberedningens förslag till valberedning. 

Stämman valde att ha oförändrat antal, två ledamöter i valberedningen. 

Stämman valde Mikael Lundin och Peter Kernpinsky till valberedning. 

§ 18. Motioner 
Inga inkomna motioner. 

§ 19. Övriga frågor 
Frågor väcktes om 

Föreningens bredbandslösning. 
Hur ansvaret ser ut vad gäller underhåll av balkonger. 
Ansvarsfördelning vad gäller skottning av balkonger och kungsbalkonger. 

Tillträdande ordförande noterade frågorna och kommer att återkomma 0111 frågorna. 

§ 20. Föreningsstämmans avslutande 
Ordföranden Annika Gustavsson tackade för genomförd årsstämma och förklarade 
denna avslutad. 

=: 
Peter Kernpinsky 

Justeras 

Annika Gustavsson 

I 

~~:::e--~~~ z d r~~J-g,,- 
Fredrika Eriksson Fanta 



Röstlängd vid årsstämma i BRF Kungshuset Tre Portaler 2021-04-14 

Ringvägen 
Jonatan Nyd 

Stefan Ericson 

Agneta Claesen 

Rutger Fuchsgatan 
Michael och Marie Bergström (I röst) 

Cecilia Dreijer 

Mats Johnsson 

Fredrika och Jim Eriksson Fanta (I röst) 

Anders Nylen 

Annika Gustavsson 

Marianne Segersvärd 

Nils-Erik Berglund 

Yoon Lee 

Östgötaga tan 
Leif och Agneta Carlsson ( I röst) 

Peter Kempinsky 

Christoffer Storkaas 


