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PROTOKOLL FRÅN EXTRASTÄMMA I BRF REIMER 2011-11-01  
 
Datum: 2011-11-01  
Plats: Åttingen 
 
Bilagor:  1. Deltagarlista 
 2. Fullmakter 
 3. Kallelse med föreslagen dagordning 

1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman 

Föreningens ordförande Björn Jarlvik hälsade alla välkomna och förklarade 
extrastämman öppnad klockan 19:15. Stämman valde Fred Åkesson från HSB 
Stockholm till stämmoordförande. 

2 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 

Fred Åkesson anmälde Robert Östling som protokollförare. 

3 Godkännande av röstlängd 

Samtliga närvarande meddelade att de var avprickade och hade erhållit röstkort. 
Röstlängden bestod av 40 närvarande medlemmar samt 7 medlemmar som 
representerades med fullmakt. Röstlängden fastställdes av stämman. Fullmakter 
och röstlängd bifogas protokollet. 

4 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes av stämman med tillägget ”övriga 
funktionärer” vid punkt 8. 

5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val 
av rösträknare 

Till justerare och tillika rösträknare valdes Ulla Vallberg (P4) och Leif Isaksson 
(P6).  

6 Fråga om kallelse behörigen skett 

Stämman ansåg sig behörigen kallad. 

7 Anmälan av styrelsens beslut att avgå 

Den nuvarande styrelsen anmälde att man beslutat sig för att avgå. 

8 Val av styrelseledamöter, suppleanter och övriga funktionärer 
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Michel Coudurier (P6) och Mona Lantzourakis (P3) redogjorde för 
valberedningens förslag. Övriga medlemmar i valberedningen har varit Helena 
Ahlin (P5), Nina Forssblad (P5) och Bertil Scheja (P4). 

Stämman beslutade att godta valberedningens förslag på styrelseledmöter och 
övriga förtroendeposter. Stämman valde Eva-Britt Henmark (P3), Agneta Modig 
Tham (P5), Bernt Sävström (P5) och Marianne Upmark (P3) till ordinarie 
styrelseledamöter fram till ordinarie stämman 2013. Björn Jarlvik (P3) och Ann-
Mari Lindqvist (P5) valdes till ordinarie ledamöter fram till föreningsstämman 
2012. Stämman valde Peter Moureau (P5) och Anders Björn (P4) till 
styrelsesuppleanter fram till ordinarie föreningsstämman 2012. HSB Stockholm 
utser ytterligare en styrelseledamot.  

Till ordinarie ombud vid HSB:s distriktsstämma valdes Agneta Modig Tham (P5), 
Bernt Sävström (P5) och Marianne Upmark (P3). Till suppleanter vid HSB:s 
distriktsstämma valdes Eva-Britt Henmark (P3), Ann-Mari Lindqvist (P5) och 
Anders Björn (P4). Ombuden till HSB:s distriktsstämma valdes fram till nästa 
ordinarie föreningsstämma. 

Till ordinarie ombud vid sopsugssamfällighetsföreningen valdes Bernt Sävström 
(P5) och Peter Moureau (P5) valdes till suppleant fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. 

9 Stämman avslutas 

Fred Åkesson förklarade stämman avslutad ca klockan 19:30. 
 
 
Stockholm 2011-11-03 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Robert Östling 
 
Stämmoordförande:  
 
 
 
Fred Åkesson  
 
Justeras: 
 
 
 
 
Ulla Vallberg (P4)   Leif Isaksson (P6) 


