
 

 
 
Kallelse till ordinarie årsstämma 2022 Brf Norrby 
 
Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Norrby till ordinarie föreningsstämma den  

2 juni 2022 kl. 19.00. OBS nytt datum! Stämman kommer att hållas i Brf Norrbys föreningslokal på 

Synålsvägen 24, 2 tr, 168 73 BROMMA. 

 

 

DAGORDNING 
 
§   1. Stämmans öppnande 

§   2. Fastställande av röstlängd 

§   3. Val av stämmoordförande 

§   4. Godkännande av dagordningen 

§   5. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

§   6. Val av två justerare och rösträknare 

§   7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

§   8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

§   9. Föredragning av revisorns berättelse 

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

§ 11. Beslut om resultatdisposition 

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

§ 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

§ 16. Tillsättande av valberedning 

§ 17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut som medlem anmält enl. § 33 i            

 stadgarna 

 

1. Av föreningsmedlem anmält ärende – motion 1 – Förbättring av trädgårdsskötseln 

 

§ 18. Stämmans avslutande. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 

Styrelsen i Brf Norrby 



Brf Norrby
2022-04-22
Valberedningens förslag inför föreningsstämman 1 juni-22

Ordinarie ledamöter Kvarstår Omval Nyval
Niclas Edenvin    tom åm-23
Synålsvägen 8

Oskar Kjell tom åm-23
Kvarnbacksvägen 61
(fyllnadsval efter
Caroline Andersson)

Gunilla Lejonqvist tom åm-24
Galonvägen 8

Gisela Lundblom tom åm-24
Kvarnbacksvägen 61

Tara Svensson tom åm-23

Galonvägen 32
(fyllnadsval efter

Cornelia Berglund)

Styrelsesuppleanter
Louise Kärrhage tom åm-23
Galonvägen 14

Hector Lopez tom åm-23
Galonvägen 6

Vakant tom åm-23

Vakant tom åm-23

Revisorer
PWC rev.byrå(extern revisor)  tom åm-23

Vakant            (intern revisor) tom åm-23

Valberedningen
Lars Nyman Sammankallande tom åm-23
Synålsvägen 16  

Vakant tom åm-23

Vakant tom åm-23



Föreslår härmed att beräkningen av arvoden till styrelsen ändras och görs enligt samma metod som 
tillämpas för Brf Brickbandet.
 Beräkning görs utifrån  aktuellt inkomstbasbelopp och antal hundratal lägenheter. Fördelning görs 
utifrån den roll ledamot har.
För 2022 skulle beloppen bli nedan, med inkomstbasbelopp 71 000 kr.
71 000 x 3 = 213 000 (3 för 300 lgh)

Ordförande 40% 85 000 kr
V- ordförande 26% 55 000 kr
Sekreterare 20% 43 000 kr
Ledamot   7% 15 000 kr
Ledamot   7% 15 000 kr
Summa        100%   213 000 kr

Sociala avgifter tillkommer.

Bromma 2022-03-28

Lars Nyman
Synålsvägen 16 /lgh 81
073/ 937 70 48
larsnyman42@hotmail.com



2022-43-22

Brf Norrby
Riksby

Motion till Arsstdmman 1 Juni 2022

TrAdgArdsskotseln har blivit mycket eftersatt i nAgra Ar nu. En
storre insats behovs for att S"terstdlla de vackra blommorna och
aven nya trAd att planteras.
Efter stormar har foreningen forlorat ett par trd.d Atminstone och
vissa sjuka trd"d har tagits bort.
Dessa bor ersattas snarast under innevarande sommar.
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Anne Rasikari, lgh 214
Synri.lsvdgen






Ang. motion från Anne Rasikari, lgh 214 om trädgårdsskötseln. 

Styrelsens yttrande 

Ibland behöver träd tyvärr tas bort av olika orsaker, till exempel för att de blivit skadade av en 
storm, som motionären skriver, eller att de riskerar att skada husen. Vi brukar då plantera nya träd 
där det är rimligt. Styrelsen håller dock med om att vår gemensamma utomhusmiljö behöver putsas 
upp. 

Styrelsen föreslår 

• att styrelsen får i uppdrag att göra en övergripande genomgång av vår utomhusmiljö och ta ett 
krafttag vad gäller blommor, träd och buskar där det är rimligt och ekonomiskt försvarbart. 

Styrelsen, 2022-05-17


