
Protokoll årsstämma 28/5 2022 BRF Krabban 

§ 1 Stämmans öppnande  

Maria Lundahl hälsade alla välkomna och öppnade stämman som i år hölls live igen efter 
pandemin. 

§ 2 Dagordning godkännes 

Dagordningen godkändes. 

§ 3 Val av stämmans ordförande  

Maria Lundahl valdes till ordförande för stämman. 

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

Protokollförare blev Anita Amdin. 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

Till justeringsmän och rösträknare valdes Heino Busse (stuga 605) och Roy Rosén (stuga 609). 

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stämman ansåg att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar. 

§ 7 Fastställande av röstlängd  

32 stugor var representerade. 

§ 8 Föredragande av styrelsens årsredovisning  

Maria Lundahl föredrog årsredovisningen. 

Årsredovisningen godkändes av stämman. 

Verksamhetsberättelsen godkändes. 

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse  

Anita Amdin  föredrog revisorns berättelse. 

Denna godkändes av stämman. 

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning 

Per Palm redogjorde och svarade på frågor.  

§ 11 Beslut om resultatdisposition  

Resultatdispositionen antogs.  

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 



§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer under nästkommande 
verksamhetsår  

Arvodet till styrelsen fastställs till samma belopp som föregående period. Styrelsen i sin 
helhet delar på 50 000 kr/år + 1 000 kr till revisorn.  

§14 a Val av styrelseordförande  

Valberedningens förslag är Maria Lundahl (stuga 658) omval på 1 år. 

Maria Lundahl valdes av stämman styrelseordförande. 

§ 14 b Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningens förslag är:  

Camilla Johansson (stuga 515) sittande 1 år 

Anita Amdin (stuga 666) omval 2 år 

Magnus Kyhlberg (stuga 603) sittande 1 år 

Marie Jigfelt (stuga 674) nyval 2 år 

Henrik Johansson (stuga 516) omval 2 år 

Suppleant: Torleif Håvi (stuga 628) omval 2 år 

Alla dessa valdes av stämman. 

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant 

Valberedningens förslag är: 

Till revisor: Eskil Egeröd (stuga 625) nyval 1 år. 

Till revisorssuppleant: Hilde Bogaert (stuga 620) nyval 2 år. 

Båda dessa valdes av stämman. 

§ 16 Val av valberedning 

Valberedningens förslag är: 

Lennart Eldh (stuga 662) sittande 1 år och sammankallande. 

Freddy Ståhlberg (stuga 622) sittande 1 år. 

Hilde Bogaert (stuga 620) sittande 1 år. 

Dessa tre valdes av stämman. 

Valberedningen och styrelsen uppmanar de medlemmar som är intresserade av att sitta med 
i styrelsen framöver höra av sig till någon i valberedningen. 

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor enligt § 33: Presentation av styrelsens 
vision om yttre förändringar i området 

Torleif Håvi redogjorde för styrelsens förslag om uppsnyggning i byn: 



• Postlådorna ska flyttas och sättas på en och samma höjd såsom Postnord vill ha det. 
Sopsortering som kommer avskiljas från småstugornas diskbänk mm 

• Asfaltering vid småstugorna. Önskemål framfördes att även asfaltera Kråkbärsstigen.  
• Asfaltering av mötesfickor/av- och pålastningsplatser längs vägen genom byn. 
• Vi planerar att ta bort de stenar som ligger längs vägen och plantera buskar i stället 

då dessa är lättare att se och ger ett varmare och mjukare intryck. 
• Offerter som styrelsen begärt in visades och diskuterades på mötet. 

Styrelsen fick fullmakt att fortsätta detta arbete framåt. 

§ 18 Stämmans avslutande 

Innan mötets avslutande avtackades Per Palm som lämnar styrelsen och Lars Axelsson som 
lämnar som revisor. 

Maria Lundahl tackade alla för visat intresse och avslutade stämman. 

 

Vid protokollet  Ordföranden 

 

___________________  ___________________ 

Anita Amdin   Maria Lundahl 

 

 

Justerare   Justerare 

 

___________________  ___________________ 

Heino Busse   Roy Rosén 

 

 


