
Bostadsrattforeningen Kalroten 8 Stockholm 
Org.nr 769604-8433 

Protokoll fran arsstamma 2019 

D atum: 
T id: 
P lats : 
Narvarande: 

Mandagen den 27e maj 
19 .00 
Lokal kv, Sofiagata n 1 
34 medlemmar, ingen fullmakt 

1 . Stamman oppnas 
Asa Holmgren, ordforande i Brf Kalroten 8, oppnade stamman ocb halsadc valkommen. 

2. Godkannandc av dagordning cn 
Starnman godkiinde fors laget ti ll dagordn ing. 

3. Val av stammoordforand e 
Thomas Lagerqvist, Bostadsratterna, valdes ti ll ordforande for stamman. 

4. AnmaJan av stammoordforandc s val av protokoll.forare 
Or dforande utsag l<red 1ik Axelsson som stammans protoko ll.forarc. 

5. Val av justeringsman tilJika rostraknar e 
Stamman valde Nic holas Dtmnington och Christina ll ertzcll tilljusteringsmlin och 
rostriiknare. 

6. Fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst. 
Starn ma ska hal las fore ju ni manads utgang och ka llelse ska de las ul tidigast sex veckor 
och senast tva veckor fore stamman. Meddelas art kalle lsen de lats ut inom den angivna 
tiden . Beslutades danned alt slamman blivil stadgeenligt utlyst. 

7. Faststallande av rostlangd 
Ordforande ber att fa bord lagga rostrakn ingen till <less eventuell omrostning behovs. 
Stam.man bifaller. 

8. Foredragning av styrelsens arsrcdovisning 
Ordforande n gick igenom styre lsens arsredovisning 2018 och taste valda delar. 

Noterades attforeningens inkomster fran lokalhyror ar hogre iin avgifler /ran 
bostadsriittshavare och aft arsavgijten/per kvm bostad~ratlsyta cir 510 kr att jiimf6ra med 
rikssnittel pa 678kr/per kvm. Noterades 1·idare attforeningen har laga Ian i relation till 
fast ighetens marknad~viirde. 

Styrelsenforklarar vilka storre c1tgarder som kommer behandlas under de niirmsta aren . 

Sti:imman bestammer aft styrelsen aterkommer medfi>rklm·ing runt en minuspost riirande 
"Ack kosrnadji)r nyupplltte/se" under rubriken Foriindringar eget kapita!. 

Styrelsen fi>rklarar de minskade omsiittningarnafor garaget under Not 2. 

Arsredovisninge n lades till handlingarna. 



9. Foredra gning av revisors berattelse 
Stiimmoordforande liiste valda delar ur revisors uttalande. Lades till handlingama. 

l 0. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Stam man beslutade enhalligt att faststalla resultat- och balansrakning for 2018. 

11. Beslut om resultatdisposition 
Starnman beslutade enhalligt att disponera resultatet enligt styrelsens forslag och i ny 
rakning overfora forlusten 6 965 618 kr. 

12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen 
Stc1mman beslutade enhalligt om ansvarsfrihet for samtliga styrelseledamoter avseende 
2018. 

13. Fraga om arvoden tilJ styrelseledamote r ocb revisorer for kommande 
verksamhetsar. 
Stamman beslutade godkanna valberedningens forslag om att 1500 kr/lagenhet ocb 2500 
kr/lokal avsatts for styrelsens arbete 2019, dvs 181 tkr + sociala avgifter. 
Auktoriserad revisor ersatts enligt taxa. 

14. Val av styrelseledam<iter ocb su ppleanter 

15. 

Enligt stadgama kan styrelsen bestaav 3-7 ledamoter och 1-3 suppleanter. 
Styrc lsen har under 2018 haft 5 Jedamoter och 3 suppleanter. 
Valberedn ingens forslag presenteras av Frida Gabre ocb Ulrika Brunn , som konstaterar alt 
forslaget innebar en okning av antalet ledarnoter till 7 och att antalet suppleanter kvarstar 
pa 3. 

Stamman bes/utade att anta valberedningens forslag till st}Telscledamoter och suppleanter 
enligt fo ljande: 

Nyval ledamoter: 
Jan Granberg Narkesgatan 2 ti ll 2021 
Fredrik Axelsson Sodem1annagatan 31 Lill 2021 

Omval ledamoter: 
Mikae l Backlund Niirkesgatan 2 till 2021 

Tidigare va!da ledamoter: 
Mimmi Holm Narkesgatan 2 till 2020 
Emelle Ouahchi Sodem,annagatan 31 till 2020 
Asa Holmgren Sofiagatan I till 2020 
Klas Henriksson Narkesgatan 2 till 2020 

Nyval s uppleanter: 
Helena Widingboff Narkcsgatan 2 till 2021 

Omva! suppleanter: 
Lars-Ove Flinke Narkesgatan 2 till 2020 
Rosie de Martevi lle Sodermannagalan 31 till 2020 

Val av revisor och revisorsuppleant 
Styrelsen foreslar omval av: 
Jan-Ove Brandt, aukto,;serad revisor KPMG 



Stamman valde revisor efter styrelsens forslag. 
Stammoordforande papekar att stamman nasta a.r bor overvaga vaija ett foretag som 
ordinarie revisor istiillet for en enskild person. Detta for att undvika extrastamma om vald 
ordinarie revisor inte kan genomfora sitt arbete och ingen supp leant utsetts 

16. Val av valber edning 
Stamman valde om Frida Gabre och Ulrika Brunn till valberedning. 

17. Av styrclsen till stamman liansk_jutna fragor. 
Fraga bar stallts angaende foreningens pantbrev i langivande bank. 
Styrelsen svarar att den inte tanker dela pa pantbrev da detta inte medf6r nagot reell vinst. 
Dessutom tillkommer koslnader vid de lning. Under noten stallda panter skall vid nasta 
arsredovisning detta klargoras. 

18. Inkomna motioner 
Inga motioner har inkommit 

Stammoordforande foreslar byta ordning pa dagordningen.s sista tva punkter. 
SHimman godkiinner forslaget. 

19. Stammans avs lutand e 
Forcningcns ordforande tackade sittande ordforande och avslutade stiimman. 

20. Ovriga arenden 
Renoveringen av trapphusen diskuteras. Offerter har tagits in med hjalp av en konsult. 
Inget av de framtagna forslagen har fall it till godo. 

Trappbelysningen ingar i helbetsbilden av renovcringcn. 

En medlem fragade om beslutct fran forra aret dar man avslog installation av markiser. 
St}Telsen forklarar att orsaken till avslaget iir att man bland annat inte viii borra i fasaden 
df1 det kan uppsta sprickbildning. Vidarc kan markiser bli ett sto rt vindfang som kan 
orsaka problem samt att dear underhallsmassigt dyra. 

De nya namnskyltarna i entreerna armed gladje uppmiirksammade. 

Fredrik Axelsson 
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