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Protokoll årsmöte Bostadsrättsföreningen Tranan 3 2022-06-13 

 
 

 

 

1. Stämman öppnades med att ordförande Anders Sundin hälsade alla välkomna.  

 

2. Anders Sundin valdes till ordförande för stämman. 
 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd gjordes.1111,1112,1113,1114, 1115, 1116, 

1117, 1119 och 1120 var närvarande. 
 

4. Till sekreterare för stämman valdes Annika Sundin. 

 

5. Maria Härtèn och Johan Ekman valdes till justeringsmän. 

 

6. Stämman befanns vara stadgeenligt utlyst (minst två veckor innan och max fyra veckor 

innan). 

 

7. Anders gick igenom styrelsens årsredovisning. De största kostnadsposterna är under 

kontroll, elkostnaden har ökat men är ändå under kontroll pga vårt fasta kw pris. Elbolaget 

infört låg och högtaxa samt effektavgift som slår hårt mot en fastighet som just förbrukar 

den mesta elen på högtaxa samt ganska koncentrerat på dygnet. Vi har investerat i fiber 

under året. Vi har haft endast fem betalda nätter i svärmorsrummet pga rådande pandemi 

(under inneliggande 2022 år så är det dock en stor positiv skillnad i nyttjandet). Ny 

bokföringsbyrå är anlitad under året. 

 

8. Revisorns berättelse: John Bo, vår revisor har godkänt redovisningen. Denna lades 

senare till handlingarna.  

 

9. Resultat– och balansräkningen fastställdes.  

 

10. Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

11. Beslut om uppkommen vinst överfördes i ny räkning/ny balans. 

 

12. Beslutades att årsavgiften skall vara oförändrad på 36.000 SEK. Det finns alltid en 

reservation för att behöva göra en extra inbetalning som styrelsen beslutar om. 

 

13. Antal styrelseledamöter bestämdes att vara tre ordinarie och en suppleant.  

 

14. Beslutades om att ingen ersättning utgår till styrelse och revisor. En generell 

kostnadsersättning på 1000 SEK betalas ut till kassören. 

 

15. Förslaget till ny styrelse är, ordinarie ledamöter, Marjo Mäkinen, Annika Sundin, och 

Anders Sundin. Som suppleant väljs Torbjörn Antonsson. 
 



16. Beslutades om val av revisor och revisorsuppleant: John Bo Sørensen valdes till revisor 

och till revisorsuppleant valdes Johan Ekman.  

 

17. Styrelsen i föreningen valdes att utgöra valberedning. 
 

18. Övriga framställningar från styrelsen eller inlämnade motioner från medlemmar 

1. C-husets städning, kontraktet är uppsagt med Kläppen. Beslutades att vi stugägare 

fixar detta själva när vi är på plats. Nödvändig kommunikation får ske i FB gruppen. 

Krister kommer föredömligt se till att nödvändiga inköp görs i form av städprylar. 

 

2. Beslut om 2023 års arbetsvecka blir 26/6-2/7 2023. Ej närvaro denna vecka = 7000 

SEK. Ex på saker som skall göras; Trappsteg tak, ”plattform” samt reparation av 

skorsten, dörrar, målning m m. Fredde (1114) och Henry (1116) tog på sig att 

inventera och göra ett konkret förslag på vad som skall göras under veckan. 

Ambitionen är förstås att vi inte skall låsa upp hela veckan utan bli klara på några 

dagar – vädret som styr förstås. 

 

3. Beslut om motion ”ta bort spröjsen runt fönstren” – Krister åtar sig att ta bort 

samtliga spröjs och även forsla bort dom till återvinningen. 

 

4. Beslut om motion ”ta bort askkopparna” och behåll en vid ytterdörren på C-huset. 

Henry åtog sig att ta bort dessa och forsla bort dom till återvinningen. 

 

5. Beslut om motion ”målar/jobbar på ett hus vart 4:de år – anpassad målning”. 

Behoven skall styras och kommer att dokumenteras i planen för arbetsveckan av 

Fredde och Henry. 

 

6. Beslut om motionerna Svärmorsrummets användning (ursprunglig ”hyra ut 

svärmorsrummet till Kläppen” och ”Höja priset på Svärmorsrummet”). Efter lång 

diskussion togs följande beslut: 

1. Under skidsäsongen kostar en natt 500 SEK även fortsatt enbart för stugägare. 

2. NYTT! Går att hyra C-huset två dagar i rad (även om man inte samtidigt bor i sin 

stuga). 

3. Bokning sker som vanligt med en betalning på en gång efter accept. Inga 

återbetalningar kommer ske och det måste bli en bättre ordning och mindre trams vid 

bokningar (ange stugnr + datum för nätterna som bokas). 

 

7. Beslut om dörrbyte baksidan. Krister, Henry och Anders återkommer med ett förslag 

att ta ställning till. Samtliga BRF innehavare är överens om att det enbart är högsta 

kvalitet på dörrarna som skall handlas upp. Beslut togs att arbetet skall föreningen stå 

för men dörren kommer finansieras via en separat faktura till varje ägare. 

 

Notera att i våra stadgar är det så att ytterdörrarna (liksom fönster och fasad) ingår i 

föreningens ansvarsområde. Detta innebär att Föreningen sköter underhåll och står för 

utbyte när så krävs. Detta innebär också att varje bostadsrättsinnehavare inte kan byta 

ut ytterdörrar, fönster eller måla om fasaden på egen hand. 

 

 



19. Övriga frågor 

1. Beslutades om att köpa in ”förbudsskyltar mot elladdning” och sätta upp på våra 

ytterdörrar. Uffe (1113) fixar. 

 

2. Solpaneler C-huset? Magnus (1112) har ett intresse för solpaneler och kommer när så 

är läget presentera ett businesscase på detta. Svårt att räkna hem med det förmånliga 

elavtalet vi har idag och återbetalningstiden för detta kan även vara lång då det är vintertid 

som vi har störst behov. Magnus bevakar frågan och återkommer. 
 

 

 

Påminnelse om avstängning efter avfärd: När vi själva är uppe under lågsäsong så 

skall fyra saker göras: 1. Stäng av kylskåp/frys – öppen dörr. 2. Skruva ner alla 

elementen samt ev golvvärme till en låg värme. 3. Stäng av varmvattenberedaren, 

stäng av säkring 2 (2 st). 4. Stäng av inkommande vatten (bakom toalettstolen). De 

som har tillgång till huvudnyckel av oss kan kontrollera att detta görs. 
 

 

20. Mötesordföranden tackade samtliga för ett bra och konstruktivt möte och avslutade 

årsmötet.  

 

 
 

Vid anteckningarna: Justeras:  

 

  

 

Annika Sundin Maria Härtèn  Johan Ekman  

    


