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Protokoll från ordinarie årsstämma 2020 i Brf Hamnkranen, org. nr.
Tid:
Plats:

13– 34 .

måndagen den 15 juni, klockan 1 .00
Digitalt (via Teams/Fastumdirekt.se) och i restaurang Eatery, Lumaparksvägen .

1 Öppnande av stämma
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Andreasson, som hälsade alla
välkomman till årsstämman.
2 Godkännande av dagordning
Beslut: Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
Bifall
Online:
Lokal:
3 Val av stämmoordförande
Styrelsen föreslår att välja Erik Petersson från Fastum till stämmoordförande.
Beslut: Stämman beslutade att välja Erik Petersson till stämmoordförande.
Bifall
Online:
Lokal:
4 Anmälan av stämmoordförande val av protokollförare
Ordförande anmälde Anton Lindqvist till protokollförare.
5 Val av två justerare
Stämman föreslår Eva Michaelsson och Marianne Forsgren som protokolljusterare.
Beslut: Stämman valde Eva Michaelsson och Marianne Forsgren till justeraringspersoner.
Bifall
Online:
Lokal:
Fråga om föreningsstämman har blivit behörigt utlyst
Kallelsen delades ut maj.
Beslut: Stämman konstaterade att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Bifall:
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:

Fastställande av röstlängd
Antal närvarande: fysiskt.
Antalet närvarande online:
Beslut: Stämman beslutade att fastställa och godkänna röstlängden.
Bifall
Online:
Lokal:
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens ordförande föredrog samtliga delar av årsredovisningen.
Föredragning av revisionsberättelsen
Styrelsens ordförande gick igenom revisionsberättelsen för verksamhetsåret

.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut: Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens
förslag.
Bifall:
Online:
Lokal:
11 Beslut om resultatdisposition
Styrelsens föreslår att den ansamlade förlusten
ansamlad förlust
årets förlust

behandlas så att
reservering fond för yttre underhåll
i ny räkning överföres

-5 24 4 4

-5 24 4 4

Beslut: Stämman beslutade disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag.
Bifall
Online:
Lokal:
12 Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Beslut: Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
januari
till och med december
.
Bifall
Online:
Lokal:

13.1 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter inklusive suppleanter
Valberedningens förslag: Det årliga styrelsearvodet ska fastställas till prisbasbelopp (
års nivå). Uppdras åt styrelsen att internt fördela beloppet.

SEK i

Beslut: Stämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till fyra ( ) prisbasbelopp, motsvarande
kr, att fördelas internt av styrelsen.
Bifall:
Online:
Lokal:
13.2 Beslut om arvoden åt valberedningen
Valberedningens förslag: Ett arvode om
kr per medlem i valberedningen.
Beslut: Stämman beslutade att valberedningen ska arvoderas med ett arvode om
medlem i valberedningen.

kr per

Bifall:
Online:
Lokal:
13.3 Beslut om arvoden till revisorer
Valberedningens förslag: Ersättning till revisorerna ska ske enligt löpande räkning, dock högst
kr plus moms.
Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, ersättning till revisorerna ska utgå enligt
löpande räkning, dock högst
kr plus moms.
Bifall:
Online:
Lokal:
14.1 Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag på ordinarie ledamöter:
Thomas Andreasson
Bengt Johansson
Magnus Hagberg
Christina Adelby
Bosse Björklund

år (
år (
år (
år (
år (

/
/
/
/
/

)
)
)
)
)

omval till ordförande
omval ordinarie
omval ordinarie
nyval ordinarie
nyval ordinarie

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på ordinarie ledamöter.
Bifall
Online:
Lokal:

14.2 Val av suppleanter
Valberedningens förslag på suppleanter:
Marianne Eriksson
Ingrid Rasmuson

år ( / )
år ( / )

nyval suppleant
nyval suppleant

Vald till suppleant sedan tidigare (föreningsstämman
Yuan Chen Qian
år ( / )
suppleant

)

Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på suppleanter.
Bifall
Online:
Lokal:
15. Val av revisorer
Valberedningens förslag till val av revisor:
Fredrik Åborg, MT Revision
år ( / )
omval
Beslut: Styrelsen beslutade enligt valberedningens förslag om att välja auktoriserad revisor Fredrik
Åborg, MT Revision, till föreningens revisor.
Bifall
Online:
Lokal:
1 . Val av valberedning
Valberedningens förslag till valberedning:
Tuula Kareketo
år ( / )
omval, (sammankallande)
Anders Dahlsköld
år ( / )
nyval
Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Tuula Kareketo (sammankallande)
och Andreas Dahlsköld till valberedningen.
Bifall
Online:
Lokal:

1 . Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
1 .a Uppföljning av beslut 201 -04-25 angående elnätsavgifter, Bilaga 3
Utifrån det uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt el abonnemang som
styrelsen fick av årsstämman
har styrelsen tagit fram följande förslag till beslut:
Förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att föreningen står för investeringskostnaden (
tkr) för att byta elmätare
samtliga lägenheter samt att styrelsen upprättar en plan för genomförandet.
Styrelsen motiverar sitt förslag till beslut med att styrelsens studier och beräkningar visar att
föreningen och dess medlemmar kan sänka sina elkostnader väsentligt. En förutsättning för detta är
att de enskilda medlemmarnas el abonnemang ersätts av föreningens huvudabonnemnag. För att
föreningen ska kunna vidarefakturera medlemmens elförbrukning så behöver medlemmens elmätare
bytas ut. Styrelsen föreslår att elmätarbytet ska bekostas av föreningen, ses som en investering och
skrivas av över år.
Beslut: Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag. Föreningen ska stå för investeringskostnaderna
för att byta ut elmätare i föreningens lägenheter.
Bifall
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:
1 .b Motion angående dörrar till gård och huvudentréer
Motion från Pia Collin, Hammarby Kaj 4 :
Jag upplever att många dörrar till gård och huvudentréer är väldigt tunga att öppna. Jag önskar att
styrelsen undersöker om det är möjligt att skaffa automatiska dörröppnare.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att årsstämman bifaller motionen och att styrelsen får uppdrag att, inom ramen för
befintlig ekonomi, undersöka möjligheterna till att installera automatiska dörröppnare.
Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag till beslut.
Bifall:
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:

1 .c Motion angående Tjänsten Telenor Stream
Motion från Henrik Willstedt, Hammarby Kaj 4 :
Jag skulle vilja föreslå att styrelsen försöker få med tjänsten Stream i vårt gruppavtal med Telenor.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att årsstämman bifaller motionen med följande beslut: Styrelsen får i uppdrag att
säkerställa att krav på att streamingtjänst ingår i upphandlingen av framtidaavtal från
gällande
TV, bredband och telefoni.
Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag till beslut.
Bifall:
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:
1 .d Motion angående Återvinning för tidningar/reklamblad vid brevlådorna
Motion från Henrik Willstedt, Hammarby Kaj 4 :
Jag föreslår att vi ställer upp återvinning för tidningar/reklamblad vid brevlådorna. Jag får mycket
oönskat innehåll trots lappar om både gratistidningar och reklam.
Vinningen skulle bli tudelad:
) dels så sparar vi miljön eftersom färre reklam och gratistidningar riskerar att hamna i
hushållssoporna och
) dels slipper var och en att släpa oönskat innehåll upp till sin lägenhet för att sedan ta till
sopnedkastet igen.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen förslag till beslut är att stämman avslår motionen.
Styrelsen motiverar sitt förslag till beslut med: Av brand -och säkerhetsskäl kan inga återvinningskärl
sättas upp i trapphusen. Dessutom har föreningen redan avtal för återvinning av såväl tidningar som
pappersförpackningar.
Beslut: Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.
Avslag:
Online:
Lokal:

1 .e Motion angående Farthinder på Lumagatan
Motion från Catherine Burkinshaw & David Brockman Smoliansky:
Vi vill diskutera möjligheten att få en typ av farthinder på Lumagatan. Vi har märkt att många bilar
rusar på den vägen, särskilt på sommaren.
Det är mycket oroande eftersom det finns så många små barn som korsar gatan för att komma till
Lumapark. Dessutom är det ett oljud och ökar risken för en krasch längst ner på vägen.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen innebärande att styrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheterna att farthinder installeras på Lumagatan. Styrelsen får ta kontakt med
berörd instans vid Stockholms stad, Trafikkontoret. Styrelsen uppmanar dessutom enskilda
medlemmar att själva kontakta Trafikkontoret med sina önskemål på farthinder.
Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag på beslut.
Bifall:
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:
1 .f Motion angående Stenlagda golv i allmänna utrymmen på samtliga våningsplan
Motion från Anna Olsson, Lumagatan 1 :
När Brf Hamnkranen har uppförts så har det lagts in en trist grå plastmatta med grova fogar i de
allmänna utrymmena på de flesta plan. Plastmattan ger ett billigt intryck och det är uppenbart att
den lagts in endast för att spara pengar. Efter att vår förening nu funnits i nästan år med god
ekonomi är det dags att höja standarden och lägga in stenlagda golv på samtliga våningsplan (med
undantag såklart för förråd och andra biutrymmen).
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen rekommendera stämman att bifalla motionen men med den justeringen att golvmattan av
tekniska skäl byts till en linoleummatta samt att bytet sker i samband med den planerade
underhållsmålningen (av våningsplanen).
Styrelsen motiverade sitt förslag till beslut med: Byte till klinkers är estetiskt och underhållsmässigt
en bra lösning. Det vi måste ta hänsyn till är en ökad belastning på bjälklaget, ljudkrav och utrymme i
höjdled. Det är utrymmet i höjdled som medför problem med beläggning med klinkers. Normalt
bygger en sådan beläggning cirka – mm och då blir det för högt med hänsyn till nivån på
befintliga entré-och hissdörrar. Tyvärr är klinkers inte ett bra alternativ av tekniska skäl.
Beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till beslut innebärande att föreningen
byter ut befintliga plastmattor mot linoleummattor och att detta arbete genomförs i samband med
den planerade underhållsmålningen.
Bifall till styrelsens förslag på till beslut.
Online:
Lokal:
Bifall till motion att lägga in stenlagda golv.
Online:
Avslag:
Online:

1 .g Motion angående upprustning och foliering av hissar
Motion från Anna Olsson, Lumagatan 1 :
Hissarna behöver efter cirka år en viss upprustning. Färgvalet i hissarna är trist och intetsägande.
Det har tidigare motionerats om att hissarna ska folieras om med till exempel något vackert Sjöstadseller Stockholmsmotiv. Det är härmed dags att motionera om detta igen.
Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen förslag till beslut är att stämman avslår motionen.
Styrelsen motiverar sitt förslag till beslut med hänvisning till tidigare beslut vid stämma
.Tyvärr håller inte foliering för det slitage hissarna utsätts för vid ut- och inflyttningar.

och

Beslut: Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.
Bifall:
Online:
Avslag:
Online:
Lokal:
1 .h Motion angående hyra av föreningslokal
Motion från Margareta Norring, Lumagatan 21:
Jag föreslår att föreningslokalen på Hammarby Kaj B ska kunna hyras på följande vis:
. Förmiddag kl. . - .
. Eftermiddag kl. . - .
. Kväll kl. . - .
. Övernattning kl. . - .
Genom att göra på detta sätt, kan fler få tillgång till lokalen och vi får ett mer flexibelt användande.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen förslag till beslut är att stämman avslår motionen.
Styrelsen motiverar sitt förslag till beslut med: Att dela upp uthyrningen i kortare perioder innebär
väsentliga administrativa och ekonomiska svårigheter. Ändringen kräver utveckling och förändring av
bokningssystemet med därtill ökade kostnader. Det tillkommer också en väsentligt ökad
administration med bland annat förändrade taxor.
Beslut: Stämman beslutade avslå motionen i enlighet med styrelsens rekommendation.
Avslag:
Online:
Lokal:
Bifall:
Online:
Lokal:

1 .i Motion angående porttelefon istället för portkod
Motion från Birgitta Appelfeldt, Lumagatan 21:
Då handeln på nätet ökar stort och fler portkoder lämnas ut ökar osäkerheten då fler obehöriga får
tillgång till bostadshuset.
Dags att titta över systemet vi har med portkoder till ett porttelefonsystem?
Det innebär att de som ringer på endast kommer in om mottagaren öppnar via sin mobiltelefon. Inga
koder behövs och man vet vilka man släpper in.
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen innebärande ett beslut där styrelsens får i uppdrag
undersöka alternativa lösningar som ersätter nuvarande system med portkoder samt att styrelsen får
i uppdrag att genomföra byte till lämpligt porttelefonsystem.
Beslut: Stämman beslutade bifalla motionen i enlighet med styrelsens förslag på beslut.
Bifall av motion
Online:
Lokal:
Avslag av motion
Online:
1 .j Proposition gällande uppsättning av kamera i återvinningsrummet
Styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen föreslår nu att stämman godkänner förslag om att installera kameror i återvinningsrummet
samt inrättande av elektronisk inpassering till återvinningsrummet.
Styrelsen motiverar sitt förslag till beslut med att föreningens återvinningsrum har vid ett flertal
tillfällen använts som dumpningsstation för diverse avfall. Trots påminnelser och information har
situationen inte förbättrats. Styrelsen vill nu få ordning på detta problem som inneburit mycket extra
arbete och olägenheter.
Beslut: Stämman beslutade bifalla styrelsens proposition innebärande att styrelsen får i uppdrag att
hitta lämplig lösning för elektronisk inpassering samt installera kameror i återvinningsrummet.
Bifall:
Online:
Lokal:
Avslag:
Online:
1 . Stämmans avslutande
Ordförande tackade för deltagandet och förklarade stämman avslutad.
Mötesordförande
Erik Petersson

Justerare
Eva Michaelsson

Protokollförare
Anton Lindqvist

Marianne Forsgren

Protokollet undertecknas digitalt med BankID.

