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Protokoll fört vid B rf Kurvans ordinarie föreningsstämma

Tid: Måndagen den 27 maj 2019, kl. 18.30 
Plats: Eriksskolans matsal. 

Närvarande: 47 personer och 43 röster,se bilaga. 
Antal sidor: 3 sidor

§1 Stämmans öppnande.

Ordförande Leif Grönbladh hälsade alla välkomna och lämnade sedan ordet och 
klubban till Per Lydänge (PL) som tagit över ordförandeposten då Leif blev sjuk.

Därefter förklarade ordförande stämman öppnad.

§2 Val av stämmoordförande.

PL förklarade att styrelsen inbjudit Hans Hiller (HH) från föreningens ekonomiska 
förvaltare Hem och Fastighet och föreslog att HH skulle väljas till stämmoordförande. 
Stämman godkände förslaget och HH tackade för förtroendet.

§3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.

HH valde Anette Grandin till protokollförare.

§4 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

§5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Karl-Heinz Rätz och Carolina Werneman valdes till justeringspersoner och 
rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stagdeenligt utlyst.

Stämman konstaterade att utlysningen skett enligt de nuvarande stadgarna, d.v.s. 
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före ordinarie stämma.

§7 Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes genom att namn, lägenhetsnummer och fullmakter 
antecknades vid ankomsten. 47 personer var närvarade på stämman, ingen fullmakt 
medfördes. Det totala antalet röster uppgick till 43st.



2

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.
HH gick igenom årsredovisningen och svarade tillsammans med PL på 
medlemmarnas frågor. Stämman beslöt att nu lägga årsredovisningen till 
handlingarna.

§9 Föredragning av revisorers berättelse.

Revisorsberättelsen fanns med i kallelsen, och revisorn tillstyrkte att:

- resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

- årets förlust disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslöt att nu lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition.

Stämman fastställde att behandla underskottet i enlighet med förslaget i förvaltnings
berättelsen.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för 2019.

Mats Hammarström presenterade valberedningens förslag om styrelsearvode. Det 
utgår med 180 000 kr och att fördela inom styrelsen, revisors arvode betalas efter 
godkänd faktura.

§14 Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att antalet ordinarie ledamöter skall vara fem personer och 
att antalet suppleanter skall vara två för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Mats Hammarström presenterade valberedningens förslag. Ordinarie 
styrelseledamöterna Anna Inzerilli och Anette Grandin har avslutat sina
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mandatperioder. Per Lydänge och Pernilla Sandberg har bägge ett år kvar på sina 
respektive mandatperioder.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag: omval av Anna Inzerilli och 
Anette Grandin som ordinarie styrelseledamöter för en period på 2 år.

Då ordinarie styrelseledamöter Leif Grönbladh och Bo Germundsson har avböjt 
fortsatt uppdrag i styrelsen så föreslogs ett fyllnadsval på 2 år för Tomas Nilsson som 
då går in som ordinarie ledamot. Som suppleant föreslog valberedningen nyval av 
Anne Nilsson och Carolina Werneman för en period av 1 år. Stämman beslöt i enlig
het med valberedningens förslag.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant.

Valberedningen förslog omval av Kirsi Jansson som revisor på 1 år samt omval av 
Robert Joachimsson som revisorssuppleant på 1 år. Stämman beslöt i enlighet med 
valberedningens förslag.

§17 Val av valberedning.

Till valberedning föreslog HH stämman omval av Mats Hammarström, Peter 
Svedlindh, Carin Söderhall och Carin Fröberg Stämman godkände förslaget med 
Mats Hammarström som sammankallande.

§18 Inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit.

§19 Stämmans avslutande.

Hans Hiller tackade för ett engagerat deltagande och förklarade stärpman avslutad.

Uppsala den 30 maj 2019 
Vid protokollet:
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Valberedningens förslag till styrelseledamöter, suppleant, revisorer och 
revisorsuppleant för verksamhetsåret 2019-20

Ordinarie ledamöter som valdes förra året, sitter på sitt mandat ytterligare ett år:

Per Lydänge, Tiundagatan 54B 

Pernilla Sandberg, Tiundagatan 54A

Omval ordinarie ledamöter (2 år):

Anette Grandin, Tiundagatan 50B 

Anna Inzerilli, Tiundagatan 52A

Fyllnadsval ordinarie ledamot (2 år):

Tomas Nilsson, Tiundagatan 61

Nyval suppleanter (1 år):

Anne Nilsson, Tiundagatan 54B 

Carolina Werneman, Tiundagatan 55

Omval revisor (1 år):

Kirsi Jansson, Tiundagatan 63

Omval revisorsuppleant (1 år):

Robert Joachimsson, Tiundagatan 51

Uppsala den 14 maj 2019

Mats Hammarström (sammankallande) Carin Fröberg X5

Peter Svedlindh Carin Söderhall



Närvarande vid ordinarieföreningsstämma för Brf kurvan. 
43 röster och 48st närvande och inga fullmakter.

Tiundagatan 51: Robert Joachimsson

Tiundagatan 53: Ingela Sundström 
Pirjo Heikkinen

Tiundagatan 55: Marianne Tuominen 
Jonas Tengborn 
Christina Gozzi 
Karin Johansson 
Marlene Eklund 
Karl Heinz Rätz 
Gunilla Burell 
Carolina Werneman

Tiundagatan 57: Evelina Viiri-Garafolo 
Lars Albinsson
Leif Grönblad / Gunvik Grönbladh 
Kia Unne’
Mats Hammarström/ Gunnel Torén 
Tomas Åström

Tiundagatan 61: Margareta Asplund 
Anna-Brita Molander 
Carin Söderhäll 
Tomas Nilssson 
Hans och Karin Lindberg

Tiundagatan 63: Julio Coronel 
Nina Persson 
Isabell Davidsson

Tiundagatan 50A: Kerstin Ameur

Tiundagatan 50 B: Anette Grandin /Håkan Bergström 
Mikaela Sjöberg

Tiundagatan 52A: Birgitta Larsson 
Torbjörn Albert 
Anna Inzerilli



Tiundagatan 52B : Glenn Fröberg
Lennart Andersson 
Katarina Boqvist 
Diana Mihaela lusan

Tiundagatan 54A: Pernilla Sandberg

Tiundagatan 54B Per Lydänge 
Peter Svedlind 
Anne Nilsson

Tiundagatan 56A: Alexandra Drake och Pontus Westrin 
Susanne Junflo

Tiundagatan 56B: Göran Aldemo 
Annica Ponten


