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Protokoll till ordinarie föreningsstämma 
BRF Tapetrabatten 3 2022-06-17 

Fredag 17:e juni 2022 

kl.18.00 på gården 

1 Fastställande av dagordning 
Dagordning godkändes. 

2. Val av ordförande vid stämman 
Stefan Olhede vald som ordförande och Maria Biliouri som sekreterare. 

3 Anmälan om ordförandens valav protokollförare 
Maria Biliouri valdes till protokollförare. 

4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 
Sten Engman och Mats Gustafsson valda som justeringsmån. 

5. Frága om kallelse till stämman skett behörigen 
Man fann att kallelsen skett behörigen. 

6. Upprattande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd) 
Röstlängden bilägges detta protokoll. 

7. Fredragning av styrelsens årsredovisning 
Stefan rapporterade årsredovisningen (rättad version). 

Föredragning av revisionsberättelsen 
Då revisionsberättelsen ännu inte var tillgänglig måste extra stämma hållas under 
hösten. Kallelse sker separat. 

8 

Fastställande av resultat och balansräkningen 
Judith som kassör rapporterade. 

9. 

10. Frága om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust 
Styrelsen ämnade presentera underhållsplan vid extrainkallad stämma 
(Judith berätade att föreningen går med vinst). 

11. Frága om ansvarsfrihet för styrelsen 
Ajournerades till extrastämman. 
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12. Styrelsens arvoden 
Fastslogs till samma som föregãende räkenskapsår. 

13. Ovriga årenden 
13.1. Styrelsen informerar medlemmarna om nya hemsidan. 
13.2. Styrelsen informerar medlemmarna om matavfall. 

13.3. Det finns kontakt med nytt företag för spisfläktar och ventilation. 

13.4. Sten Engman väljs som suppleant. 
13.5. Avlopp: Stammar ska spolas. Styrelsen âterkommer med datum. 

13.6. Det kommer brevomröstning om solpaneler. 
13.7. Medlemmarna informerades att det inte finns protokoll från oktober 2021 till 

februari 2022. 
13.8. Medlemmarna informerades om grillplats och bokning via sms till föreningens 

telefonnummer. 
13.9. Mats G. rapporterar om städfirman. 
13.10. Det kom förslag om individuella elavtal. Beslut ajournerades till extrastämman. 
13.11. Styrelsen informerade att städdagar upphör för medlemmarna åtminstone 

under ett år. 

13.12. Thilma Eriksson frán Eways presenterade laddstolpar. 
13.13. Khalil Salloum från Michel - Melian Bygg & Konsult AB presenterade carport 

och extraförràd 

Justeringsmän 

AMen Aapan 
Sten Engman 

Mats Gustafsson 


