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HSB Brf Olympia i Stockholm 

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 

2 juni 2022  

Plats: Café Tabes Kök, Hammarby Allé 109 

 

1. Stämmans öppnande 

Jacomina Beertema, styrelsens ordförande förklarade stämman öppnad 

 

2. Val av stämmoordförande 

Catharina Hillerström Vagli valdes till stämmoordförande 

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Kristina Kjellander anmäldes som protokollförare 

 

4. Godkännande av röstlängd 

Närvarande 22 med rösträtt, 1 fullmakt 

 

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 

Utan anmärkning 

 

6. Godkännande av dagordning 

Godkänd 

 

7. Val av två justeringspersoner 

Lars Starrin och Maj-Britt Grufberg 

 

8. Val av två rösträknare 

Lars Starrin och Maj-Britt Grufberg 

 

9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 

Skickades ut tre veckor innan stämman 

 

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning 

Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen 

 

11. Genomgång av revisorernas berättelse 

Föreningens interna revisor Thomas Wärme och stämmans ordförande gick igenom revisorernas 

berättelse 

 

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Beslutades att fastställa föreslagen resultat- och balansräkning 
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13. Beslut om resultatdisposition 

Beslutades i enlighet med föreslagen resultatdisposition 

 

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

Styrelsens medlemmar beviljades enhälligt ansvarsfrihet 

 

15. Beslut om arvode till styrelse, internrevisorer och valberedning 

Valberedningens ordförande Patrik Wesser redogjorde för arvoden samt att valberedningen 

föreslår oförändrade arvoden. 

Styrelsens arvode är två basbelopp 2022, arvode till internrevisor är 3.000 samt arvode till 

valberedning är 3.000. 

Styrelsen beslutar själva hur arvodet fördelas.  

Beslutades i enlighet med förslaget. 

 

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår:  7 ordinarie styrelsemedlemmar, inga suppleanter 

 

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår: 

Erik, Gustav, Karin 1 år kvar.  

Omval 2 år Jacomina, Kristina 

Nyval 2 år Matilda Schön och Ingemar Löfgren 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 

 

18. Beslut om antal revisorer och suppleant 

Valberedningen föreslår: 

En internrevisor och en extern revisor 

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag 

 

19. Val av revisor/er och suppleant 

Valberedningen föreslår omval av Thomas Wärme som intern revisor. 

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag   

 

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Beslutades att valberedningen ska bestå av tre ledamöter 

 

21. Val av valberedningens ordförande och ledamöter 

Beslutades att välja Helena Levin, Thomas Karlsson samt Olof Linder till valberedning. Thomas 

Karlsson är sammankallande 

 

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden: 

a. Styrelsens proposition om ändring av föreningens namn 
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Förslag att byta namn till Brf Olympia, enhälligt beslut i enlighet med styrelsens 

proposition 

b. Styrelsens proposition om ändring av föreningens stadgar 

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens proposition 

c. Styrelsens återrapportering om laddplatser 

Styrelsen återrapporterade hur arbetet med laddplatser fortskrider, planen är att 

installera under hösten 2022.  

 

23. Föreningsstämmans avslutande 

Stämmans ordförande förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet 

 

 

Kristina Kjellander 

 

Ordförande  Justerare 

 

Catharina Hillerström Vagli  Maj-Britt Grufberg Lars Starrin 


