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Kallelse till Årsstämma i Brf Hamnkranen 
Härmed kallas medlemmarna i Brf. Hamnkranen till ordinarie föreningsstämma. 

På grund av rådande omständigheter kommer stämman att ske digitalt. Stämmolokalen är öppen för 
ett fåtal medlemmar som inte har teknisk möjlighet att delta online. De som har möjlighet bör delta 
online.  Styrelsen kommer att delta på stämman digitalt. Se bifogad manual för hur du deltar online.   
 
När 
Måndag 19 april kl.18.00.  

Var 
Digital stämma via Teams eller fysiskt Restaurang Eatery, Lumaparksvägen 7, Hammarby Sjöstad.  
 

Anmälan  
Du som ämnar delta i stämman på restaurang Eatery, anmäl dig snarast och senast måndag 12 april 
via mail till hamnkranen@gmail.com eller direkt i vår postlåda Hammarby Kaj 48 (max 8 personer i 
lokalen, först till kvarn gäller).  
 

Dagordning  
1. Öppnande 
2. Godkännande av dagordning 
3. Val av stämmoordförande 
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
5. Val av två justerare 
6. Fråga om stämman har blivit behörigt utlyst 
7. Fastställande av röstlängd 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
9. Föredragning av revisorns berättelse 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
11. Beslut om resultatdisposition 
12. Beslut om fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer 

nästkommande år 
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
15. Val av revisorer  
16. Val av valberedning  
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende, Bilaga 
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18. Avslutande  
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Bilaga 1   
 

Förslag till arvoden åt styrelsemedlemmar, valberedning och revisor  

Styrelsemedlemmar inklusive suppleanter  
- Aktuellt prisbasbelopp är 2021 är 47 600 SEK 

Förslag: att det årliga styrelsearvodet anpassas till marknaden samt arbetsbelastningen och fastställs 
till 4 prisbasbelopp (190 400 SEK i 2021 års nivå). Uppdras åt styrelsen att internt fördela beloppet, 

 
Valberedning   
Förslag: 2000 SEK per medlem i valberedningen  

 
Revisor   
Förslag: Ersättning enligt löpande räkning dock högst 30 000 SEK plus moms. 
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Bilaga 2 

 

Valberedningens förslag för BRF Hamnkranen årsstämma 2021 
 

Ordinarie: 

Magnus Hagberg   2 år (1/2)  omval ordinarie  
 - tillika ordförande  1 år  nyval      

Bengt Johansson  1 år (1/1) omval ordinarie 

Loni Hällefors    2 år (1/2) nyval ordinarie 

Christina Adelby  2 år (2/2) kvarstår ordinarie 

Bo Björklund   2 år (2/2) kvarstår ordinarie  

 

 

Suppleanter:  

Yuan Chen Qian  2 år (1/2) omval suppleant 

Marianne Eriksson  1 år (1/1) omval suppleant 

Tom Schlossman  1 år (1/1) nyval suppleant 

 

 

Valberedning:  

Tuula Kareketo  1 år (1/1) omval, (sammankallande) 

Anders Dahlsköld  1 år (1/1) omval  

 

Revisorer:  

Fredrik Åborg, MT Revison  1 år omval ordinarie 

Robert Malmer, MT Revision 1 år, nyval suppleant  
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Bilaga 3  
      

Uppföljning av beslut vid årsstämman 2020  

   
• Beslut att föreningen står för investeringskostnaden (450 tkr) för att byta elmätare 

för samtliga lägenheter samt att styrelsen upprättar en plan för genomförandet av 
gemensamt elabonnemang.  
 
Kommentar: Genomförandet av gemensamt elabonnemang har blivit förskjutet på 
grund av Covid då elmätarbytet medför ett strömavbrott på upp till fem timmar 
vilket är olämpligt när många arbetar hemifrån. Planen är nu att det ska genomföras 
innan halvårsskiftet 2021 

• Styrelsen får uppdrag att, inom ramen för befintlig ekonomi, undersöka 
möjligheterna till att installera automatiska dörröppnare.   
 
Kommentar: Efter att ha tagit fram prisuppgifter på motordrivna dörrar (ca 20 000 
kr/st.) omfattande 12 dörrar innebär det en investering på 240 000 kr. Tyvärr har 
bl.a. Driftia och vår grannfastighet dåliga erfarenheter av sådan installation som 
medfört höga reparationskostnader. Därför ser vi inte att installationen ryms inom 
nuvarande ekonomi. 

• Styrelsen får i uppdrag att säkerställa att krav på att streamingtjänst ingår i 
upphandlingen av framtida avtal från 2021 gällande TV, bredband och telefoni.   
 
Kommentar: Streamingstjänst ingår i det avtal för TV, telefoni och bredband som 
slöts med Telenor 2020.  

• 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. 
 
Kommentar: Genom att underhållsmålning av våningsplan och trapphus blivit 
ekonomiskt fördelaktig under pandemin har vi tidigarelagt detta arbete till våren 
2020. Det innebär att vi ur teknisk synpunkt kan byta den befintliga golvbeläggningen 
redan under 2022 under förutsättning att kostnaderna för planerat underhållsarbete 
enligt underhållsplanen kan omfördelas.  
 

• Styrelsens får i uppdrag att undersöka alternativa lösningar som ersätter nuvarande 
system med portkoder samt att styrelsen får i uppdrag att genomföra byte till 
lämpligt porttelefonsystem.   
 
Kommentar: Vi har tittat på modernare lösningar av porttelefonen och behöver se 
över alternativ som fungerar ihop med grannfastigheterna då vi har gemensamma 
ingångar till exempelvis garaget. Ett utbyte beräknas ske under 2021. 

• Styrelsen får i uppdrag att hitta lämplig lösning för elektronisk inpassering samt 
installera kameror i återvinningsrummet.  
 
Kommentar: Kamera är installerad i återvinningsrummet under 2020. Elektronisk 
inpassering kan införas i samband med planerat utbyte av inpasseringssystem i 
fastigheten. 
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