
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I BRF RÖKERIET 
Räkenskapsåret 2018 

Datum: 2019-04-24 kl.18.30-19.40 

Plats: Maison Pierre, Esplanaden 3D 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Leif Fagerberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.  

§ 2 Val av ordförande till stämman 
Bengt Hökervall från Bostadsrätterna valdes till stämmans ordförande. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Stämman godkände dagordningen. 

§ 4 Anmälan av ordförandes val av protokollförare 
Ordförande anmälde Lotta Eriksson som protokollförare för stämman. 

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justeringsmän/rösträknare utsåg stämman Tommy Simonsson och Nils Junehill. 

§ 6 Fråga om kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning 
Stämman fann att kallelsen gått ut i enlighet med stadgarna.  

§ 7 Fastställande av röstlängd 
Efter anmälan och utdelning av röstkort befanns 37 av 62 bostadsrätter vara representerade, 
varav 1 fullmakt. Närvaroförteckning och fullmakt bifogas originalprotokollet, bilaga 1 och 2. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018 
Årsredovisningen föredrogs av Bengt Hökervall. Stämman beslutade att den kan läggas till 
handlingarna.  

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
Bengt Hökervall föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att den kan läggas till 
handlingarna. 

§ 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 
Stämman beslutade att fastställa den angivna balans- och resultaträkningen för 2018.  

§ 11 Beslut om resultatdisposition inkl. avsättning till yttre reparationsfond  
        samt att fond för yttre underhåll ianspråktas 
Stämman beslutade att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning  
Styrelsearvodet är sedan 2015 på tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter och 
valberedningens förslag är att detta ska vara oförändrat. Stämman beslutade att arvodet 
kvarstår och att styrelsen fritt får fördela detta belopp. Stämman beslutade att valberedningens 
arvode ska vara 999 kronor/person även för 2019. Stämman fastställde också att revisorn 
ersätts enligt räkning. 

 











BILAGA 3



Motionssvar	motion	om	Stadsnätet	

Ett	analogt	basutbud	av	TV-kanaler	har	från	första	början	tillhandahållits	medlemmarna	
i	Brf	Rökeriet	genom	ComHem.	Föreningen	är	skyldig	att	tillhandahålla	ett	TV-utbud		
av	minst	kanal	1,2	och	4,	det	vill	säga	ett	basutbud.	

Medlemmarna	kan	sedan	på	egen	bekostnad	utöka	sitt	TV-utbud	och/eller	ansluta	sig	
till	valfritt	bredband.	En	del	har	valt	att	ansluta	sig	till	bredbandsleverantörer	och	till	
olika	tjänster	via	Comhem	eller	Stadsnätet,	som	exempelvis	Viasat,	Cmore,	
Bredbandsbolaget	och	betalar	själva	för	detta.	

Det	är	samma	sak	om	man	väljer	att	ansluta	sig	till	bredband	eller	TV	genom	
Sundbybergs	Stadsnät,	man	får	helt	enkelt	bekosta	det	själv.	Det	är	ett	fritt	val	och	man	
kan	fråga	sig	varför	den	som	inte	använder	Internet	skulle	vara	med	och	betala	andra	
medlemmars	Stadsnätsanslutning.		

Styrelsen	har	undersökt	olika	möjligheter	och	funnit	att	det	inte	är	möjligt	att	ta	bort	
enstaka	ComHem-anslutningar.	Styrelsen	ser	även	över	möjligheten	att	teckna	ett	
kollektivt	anslutningsavtal	med	ett	par	leverantörer	så	att	medlemmarna	kan	få	ett	
betydligt	bättre	pris	på	digitala	TV-paket	och	bredbandstjänster.	

Det	finns	tidigare	beslut	om	att	föreningen	ska	bekosta	installationen	av	fibernätet	i	
fastigheten	och	att	medlemmar	som	ansluter	sig	själva	får	stå	för	den	kostnaden	(50	
kr/mån).	Färre	än	hälften	av	medlemmarna	har	valt	att	ansluta	sig	till	Stadsnätet,	i	
februari	2019	är	24	medlemmar	anslutna.		

På	egen	bekostnad	har	i	dag	20	medlemmar	anslutit	sig	till	bredband	och	21	har	eget	
avtal	för	digitalt	TV-paket	via	Comhem.	

I	övrigt	hänvisar	vi	till	det	utförliga	motionssvaret	daterat	2017-02-13	på	samma	fråga	i	
årsredovisningen	för	2016.	

Styrelsen	föreslår	därför	stämman:	

att	avslå	motionen.	

//Brf	Rökeriet,	styrelsen	2019-02-18	
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