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1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd) 
• Röstlängd upprättad av Keyvan Elhami vid medlemmarnas ankomst. Närvaro: 25 

medlemmar som representerar 25 hushåll i Brf Rudan. 3 poströster. 1 fullmakt. Se 
bilaga: röstlängd 

2. V al av ordförande på stämman 
• Årsstämman valde Mikael Svensson till ordförande på stämman 

3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare 
• Årsstämman biföll ordförandes val av sekreterare, Derya Vural-Meijer 

4. Fastställande av dagordning 
• Dagordningen fastställdes av stämman 

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
• Stämman valde Simon Hartikainen och Olle Rystedt att jämte ordförande justera 

protokollet från årsstämman 

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
• Stämman gav ett enhälligt ja till att stämman behörigen skett 

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
• Mikael Svensson föredrog en summering av årsredovisningen. Årsredovisningen 

återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2020). 

8. Föredragning av revisionsberättelsen 
• Mikael Svensson föredrog en summering av revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2020). 

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
• Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkning. 

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
• Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet 

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 
Balansräkning. 
• Stämman beslutade enhälligt att använda årets resultat i enlighet med fastställd 

årsredovisning. Balansräkningen återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2020) 

12. Beslut om arvoden 
• Stämman beslutade enhälligt att styrelsearvodet skall utgå med 3 prisbasbelopp 

exklusive sociala kostnader. 
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13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
• Stämman beslutade i majoritet att välja i enlighet med valberedningens ilirslag. 

Ledamöter: 
Petra Lundin, Solgatan 8, omval 
Keyvan Elhami, Solgatan 10, omval 
Mikael Svensson, Solgatan 8, omval 
Anna Liliequist, Solgatan 10, nyval 
Emmy Altemyr, Solgatan 14, nyval 

Suppleanter: 
Sebastian Larsson, Solgatan 14, nyval 
Alex Hanna, Solgatan 16, nyval 
Olle Rystedt, Solgatan 16, nyval 
Cecilia Hamilton, Solgatan 16, nyval 

14. Val av revisorer och suppleant 
• Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberedningens förslag 

Revisorer: 
Deloitte AB med Jon Nilsson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig 

15. V al av valberedning 
• Stämman beslutade i majoritet att välja i enlighet med valberedningens förslag. 

Jonas Sörman, Solgatan 16, omval (sammankallande) 
Mona Eriksson, Solgatan 8, omval 
Marietta V aseghi, Solgatan 8, nyval 

16. Övriga ärenden och motioner 

Förslag: P.g.a extraordinära arbetsinsatser i samband med rörhaveriet föreslår 

styrelsen att ett extra arvode på 14, 190 kr betalas ut ( dvs 10% av det förutbestämda 

styrelsearvodet). Stämman bifaller styrelsens förslag. 

Stadgeändring: Uppkomna fel på egna installationer i lägenheten. 

För att en stadgeändring skall kunna genomföras, måste den röstas igenom i två 

efterföljande ilireningsstämmor. Styrelsen ilireslår att bifalla stadgeändringen. 

Stämman bifaller styrelsens ilirslag. 

Motion 1 : Gemensam el. Motion författad av styrelsen och iliredrogs av Mikael 

Svensson. 2 poströster avslår motionen och I poströst avstår rösta. Fråga om hur 

man kan hantera medlemmar som har bundet el kontrakt i X antal år diskuterades. 

Nya styrelsen tittar vidare på frågan. Stämman bifaller styrelsens motion om 

gemensam el. 
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Motion 2: Avskaffa individuell mätning av värme och vatten. Motion författad av 
styrelsen och föredrogs av Mikael Svensson. Styrelsen har nyligen tagit del av 
information som tyder på att avskaffning av individuell mätning av värme och 
vatten inte alltid måste vara lönsamt. Styrelsen föreslår därmed att dra tillbaka 
motionen. 

Motion 3: Förbud av kolgrillning på altan. Motion författad av styrelsen och 
föredrogs av Mikael Svensson. Stämman bifaller motionen. 

17. Avslutning 
• Ordföranden Mikael Svensson avslutade årsstämman 
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