
 
 
Protokoll fört vid årsstämma 2021 
 
Datum och tid: Måndag den 17 maj 2021 kl. 17:30. 
Lokal: Innergården Brf Opalen, Karl XII gatan 20, Lund samt medverkan via Zoom 
(onlinemöte). 
 
Dagordning och anteckningar 
1. Stämmans öppnande 

a. Paul Gullberg förklarar stämman öppnad och välkomnar deltagarna på innergården 
och de som deltager via Zoom. 

2. Val av stämmoordförande 
a. Eva Wedberg vald. 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
a. Louise Baldetorp vald. 

4. Godkännande av dagordning 
a. Godkänd. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
a. Ann Olsson och Elisabeth Löfgren valda. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
a. Godkänd. 

7. Fastställande av röstlängd 
a. 32 stycken medlemmar, varav 8 stycken online. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
a. Johan Söderberg går igenom det ekonomiska läget. (50 mkr i lån. Fördelat på tre lån 

varav ett förfaller augusti 2021. Det amorteras ca 500 tkr/år. När det gäller 
fasadrenoveringen så blev ersättningen från försäkringsbolaget 5,3 mkr och 
fasadrenoveringen kostar 8,5 mkr. Fortsätta ställa krav mot Paulssons. Inga nya lån i 
nuläget för fasaden. Årsavgiften behöver ej höjas. Det finns pengar över till extra 
amortering och investeringsförbättringar).  

9. Föredragning av revisorernas berättelse 
a. Godkänd. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
a. Godkänd. 

11. Beslut om resultatdisposition 
a. Godkänd. 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
a. Godkänd. 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
a. Godkänd. Inga förändringar från fg år. Det totala styrelsearvodet uppgår till 2,1 

prisbasbelopp. Av det totala arvodet skall 0,6 prisbasbelopp gå till ordföranden som 
också bestämmer hur arvodet ska fördelas mellan styrelseledamöter och suppleanter. 

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 
a. Godkänd. 7 styrelseledamöter och 1 suppleant.  

 
 
 



 
 
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

a. Val enligt valberedningens förslag. Omval som ordinarie ledamöter Paul Gullberg 
(vald tom 2023), Louise Baldetorp (vald tom 2023) och Ann Olsson (vald tom 
2023). Val till ordinarie ledamöter resten av respektives mandatperiod (tidigare 
suppleanter) Johan Södergren (vald tom 2022) och Tommy Persson (vald tom 
2022). Nyval som ordinarie ledamot Inger Levin (vald tom 2023). Nyval som 
suppleant Cecilia Lindblad (vald tom 2022). 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
a. Andreas Brodström, Auktoriserad revisor, Mazars fortsatt vald. 

17. Val av valberedning 
a. Omval Per-Ola Börjesson. Nyval Ulf Nilsson. 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. En 
motion har inkommit från medlem (se bil 1). Styrelsens alternativa förslag för utbyggnad 
av laddboxar (se bil 2). Styrelsens alternativa förslag för utbyggnad av laddboxar (se bil 
3).   

a. Paul Gullberg gick igenom motioner som inkommit och styrelsens svar på dessa. 
(Bil 1 och 2). 

b. Stämman tillstyrker styrelsens förslag för utbyggnad av laddboxar. Bilaga 3, 
alternativ 3, bygger ut efterhand. 

19. Övrigt 
a. Lägesrapport om fasadrenoveringen – Fasadrenoveringen kom igång enligt plan. 

Men har stått still i några veckor. Rickard Andersson på Henda Entreprenad AB 
informerade Michael Ivancsi på Structor och styrelsen att UE Kakelidéa avbrutit 
kontraktet med Henda. Henda har hittat och skrivit kontrakt med ny 
plattsättningsentreprenör. Enligt Michael ligger Henda efter tidsplanen och kräver 
en åtgärdsplan till nästa byggmöte som är 26 maj. Bilning sker under utsatta tider 
och inte på kvällar och helger för att komma i kapp. Plattsättning är ok över helg. På 
gårdssidan är fogningen mellan betong-elementen klar. Plattsättningen ska komma 
igång efter besiktning. Plattsättningen på loftgångarna och Karl XII gatan kommer 
göras sist och beräknas vara klart under v.30. Under nerbilningsarbetet har två 
medlemmar anmält att sprickor på väggar och tak uppstått efter bilningsarbetet i 
lägenheterna. Detta är inget som fastighetsförsäkringen på If täcker. En 
skadeanmälan ska skickas till Hendas försäkringsbolag Gjensidige. 
 

20. Stämmans avslutande 
a. Stämman avslutas. 

 
 
–––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––– 
Ordförande   Stämmosekreterare 
Eva Wedberg    Louise Baldetorp 
 

 
–––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––– 
Justeras   Justeras 
Ann Olsson   Elisabeth Löfgren 



 
 
 


