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Brf. Fjällvattnet 
Org.nr. 716414-5455 
 
PROTOKOLL 
Ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2018. 
 
Plats: Elite Stadshotell, Karlstad 
Tid: 8 juni 2019 med start 13.00 
 
Styrelsens ordförande Christer Werner öppnade stämman och hälsade närvarande välkomna.  
 
 
A. Närvarande: Enl. upprättad och till protokollet bilagd förteckning, närvarade 24 

medlemmar. Röstlängd fastställdes. 
 
B. Till dagens föreningsstämma valdes som ordförande Ulf Swenzén och som sekreterare 

Åsa Nilsson. 
 

C. Till dagens föreningsstämma valdes som justeringsmän Lars Nygren och Anders 
Gelderman att jämte ordförande justera stämmans protokoll.   

 
D. Stämman fastställde att kallelse till stämman behörigen skett. 

 
E. Stämman fastställde dagordningen. 

 
F. Styrelsens ordförande Christer Werner föredrog årsredovisningen och dess 

förvaltningsberättelse.  
 
 

G. Revisionsberättelsen för 2018 var utsänd tillsammans med stämmohandlingarna och 
ansågs därför föredragen. Eija Sjöberg som av föregående årsstämma utsetts till 
internrevisor föredrog Deloitte ABs revsionsberättelse. 
 

H. Stämman fastställde till årsredovisningen tillhörande resultat- och balansräkning. 
 
I. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2018. 

 
J. Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag på så sätt att årets överskott 

63 243 kronor och tidigare balanserat resultat – 92 463 kronor balanseras i ny räkning med 
29 220 kronor. 

 
K. Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara 7 stycken och antalet 

suppleanter 2 stycken. 
 

L. Stämman beslutade att styrelsearvodet skall utgå med 90 000 kronor för år 2019. 
Föreningsrevisorn erhåller 2 000 kronor och vald revisor debiterar arvode enligt praxis för 
utfört arbete. Rese-och traktamentsersättningar utgår enligt Skatteverkets skattefria 
normer. 
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M. Valberedningens förslag av ledamöter och suppleanter föredrogs av Margareta Bratt.   
      Omval ledamot Christer Werner, 2019-2020. 
      Omval ledamot Åsa Nilsson, 2019-2021. 
      Nyval ledamot Jan Mårtensson, 2019 -2021. 
      Nyval ledamot Eija Sjöberg, 2019-2021.   
 
      Omval suppleant Anna Höök, 2019-2021. 
      Nyval / Fyllnadsval Johan Degerhamn 2019-2020.  
 
      Stämman valde enligt valberednings förslag samtliga.    

 
N. Valberedningens förslag av internrevisorer föredrogs av Margareta Bratt. 

Nyval internrevisor Anna Gyllenstrand, 2019-2020. 
Omval internrevisorsuppleant Bengt Wileke, 2019-2020. 
 
Stämman valde samtliga enligt valberednings förslag. 
 
Valberedningens förslag av auktoriserade revisorer föredrogs av Margareta Bratt. 
Omval revisor Sara Andersson, Deilotte AB, Östersund  
Omval revisorsuppleant Mats Henriksson. 
 
Stämman beslutade att inte låta Deilotte AB, Östersund utföra revision av 
årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. 
Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta in offerter för att finna ett godkänt 
revisionsbolag för kommande revision.  
 

O. Tillsättande av valberedning. Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre 
personer. Förslag från mötesdeltagare på tänkbara personer; Claes-Göran Åkerberg, 

      Kjell-Åke Larsson, Thomas Andrén och Dick Jimar.  
      Efter förfrågan från mötesordförande beslutade stämman att valberedningen ska bestå av  
      Kjell-Åke Larsson, Thomas Andrén och Dick Jimar.  
      Adjungerad intendent Annica Kjällgren. 
 
P. Stämman beslutade enhälligt att anta de stadgeändringar som föregående årsstämma 

föreslagit och tagit ett första beslut om.                                                                            
Eija Sjöberg redogjorde för det fortsatta arbetet med att modernisera föreningens stadgar.  

 
Q.  Inga inkomna motioner. 

 
R. Stämman beslutade att nästa års ordinarie föreningsstämma skall hållas i Örebro med 

omnejd. 
 
S. Under övriga frågor informerade Brf. Fjällvattnets intendent Annica Kjällgren om 

vardagen och pågående arbete i Fjällvattnet, den avslutade vinter- och vårsäsongen samt 
att det finns en stor efterfrågan att få hyra vissa veckor. Annica ber oss andelsägare att i 
god tid meddela om vi inte utnyttjar ”vår” vecka. Anläggningen har nu en hjärtstart och 
personalen kommer att genomgå utbildning, hjärt- lungräddning. 
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Jan Mårtensson och Cathrine Swenzén redogjorde för olika planerade insatser som ska få 
fler att vilja köpa andelar alternativt att hyra. 
 
Fd. ledamot Rose-Marie Gelderman avtackades med en blomma. 
 
Mötesordföranden tackade närvarande för visat intresse samt avslutade stämman. 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Åsa Nilsson 
 
 
Mötesordförande: 
 
 
Ulf Swenzén 
 
 
Justeras: 
 
 
Lars Nygren                                                                       Anders Gelderman 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


