
Brf. Fältöversten
Kallelse till ordinarie  

föreningsstämma 2019
2019 06 03 / BILAGA



3

Innehållsförteckning

Kallelse och dagordning .......... Sid     3.

Motioner från medlemmar ....... Sid   5.

Förslag från styrelsen .............. Sid 23.

Valberedningens 
verksamhetsberättelse ............ Sid 25.

Valberedningens förslag  
till styrelsemedlemmar,  
internrevisor samt 
valberedning ............................. Sid 27.

Blankett för fullmakt .................. Sid 35. 

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed
till ordinarie föreningsstämma. 

Tid: Måndagen den 3 juni 2019 kl 18:00. Registrering från kl 17.30.

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100.

Dagordning:

1.     Mötets öppnande

2.     Val av stämmoordförande

3.     Godkännande av dagordningen

4.     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6.     Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

7.     Fastställande av röstlängd

8.     Föredragning av styrelsens årsredovisning

9.     Föredragning av revisorns berättelse

10.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
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18.  Inkomna motioner och övriga anmälda ärenden
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Styrelsens ställningstagande till motion nr 1, Fönsterbyte
Besiktning har gjorts av kvarvarande fönster. Det har konstaterats att samtliga 
fönster i fastigheterna kommer att behöva bytas ut, alternativt renoveras och 
isoleras, främst i syfte att spara energi. Detta kommer inte att göras i närtid 
utan ligger framåt i tiden. Även byte av balkongdörrar och tilläggsisolering av 
väggar måste anstå till senare, när hela energifrågan fått sin lösning.

Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

Motion nr 1.

Motion till stämman 2019

Fönsterbyte

Fönstren mot Valhallavägen är bytta och nu har styrelse/förvaltare frågat 
om det finns andra fönster som bör bytas pga röta.

Det finns nog inte ett enda fönster i fältan som är helt OK, allt är halt och 
lytt, det drar, rutor skallrar när tunga fordon kör utanför, minst ett av våra 
fönster går i praktiken inte att öppna stänga, samtliga fönster har hängt sig.

Att bara byta en del fönster är verkligen att lappa och laga som en del tidi-
gare styrelser gjort med taken.

Mitt förslag är att samtliga fönster och balkongdörrar byts och att plåtpane-
lerna byts/lackas i samband med det.

Jag är fullt medveten om att kostnaden är betydande, jag är även av den 
åsikten att upprustning av undercentraler och återvinning av frånluften kom-
mer före rent tidsmässigt, men sedan tycker jag att fönsterbyte bör ske.

För att lindra investeringen kan vi kanske sprida ut det på 3 år.

Beviljas min motion av stämman innebär detta att de eventuellt mest ruttna 
fönstren inte kommer åtgärdas separat.

Hälsningar,
Thomas Smitt
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Styrelsens ställningstagande till motion nr 2, Entréportar
Styrelsen har under pågående verksamhetsåret målat och genomfört förbätt-
ringar i entréhallarna. 
Under 2019 kommer byte av undertak utanför portar och inne i entreérna på 
bottenvåningarna att göras och ny, energibesparande belysning att installeras.
Entréhallarna i portarna Valhallavägen 152A-D har redan förbättrats i sam-
band med konvertering av lokalen till bostadsrätter.  
Nya entrédörrar till portarna ligger i underhållsplanen.

Med ovanstående motivering föreslår styrelsen att motionen avslås.

Motion nr 2.

Styrelsens ställningstagande till motion nr 3, Nya manglar
Styrelsen är positiv till förslaget. En utvärdering av manglarna i tvättstugan 
kommer att göras och om det konstateras att behov finns kommer nya att 
införskaffas.

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 3.
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Styrelsens ställningstagande till motion nr 5, Efterlyser  
dokumentering för hantering av övervakningskameror
Styrelsen har i mars 2019 lagt ut det aktuella dokumentet på föreslagen plats 
på hemsidan. Nya skyltar har satts upp under respektive kamera i enlighet 
med ny lagstiftning.

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 5.

Styrelsens ställningstagande till motion nr 4 Modernare cykelställ
Styrelsen är positiv till förslaget. Styrelsen håller förnärvarande på med ett över-
gripande förslag på hur cyklar inklusive cykelställ ska hanteras i föreningen. För-
slag från styrelsen kommer att presenteras på årsstämman den 3 juni 2019.
Styrelsen har beslutat att bortforsling av cyklar ska göras 2 ggr per år, i maj 
och september. Beslutet innebär att förvaltaren sätter en klisterlapp på samtliga 
cyklar för att få dem ”identifierade”. Information till medlemmar och hyresgäster 
kommer att ske genom att förvaltaren sätter upp informationsbrev i varje port 
samt annonserar på informationsskärmarna om rutin vid borttagning av cyklar.

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 4.
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Motion nr 6.

Styrelsens ställningstagande till motion nr 6, Värmesystem
och energibesparing i fastigheten
Under året har styrelsen låtit Ångpanneföreningen (ÅF) utvärdera olika sys-
tem för att återvinna uppvärmd luft i kombination med ombyggnad/upprust-
ning av våra värmecentraler.  Se rapport i Fältposten 2-2019. Speciellt har tid 
ägnats åt utvärdering av olika tekniska lösningar med utgångspunkt från fast-
ighetens speciella förutsättningar. 
Parallellt har diskussioner förts med bl.a. Stockholm Exergi vad föreningen 
behöver göra för att få ned kostnaderna för fjärrvärmen, vilket även det redo-
visats i Fältposten och i ÅF:S konsultrapport

Med ovanstående motivering anser styrelsen att motionen  
i sin helhet är besvarad.
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Styrelsens ställningstagande till motion nr 7, Jättesandlåda
utanför Valhallavägen 148D och 148E
Styrelsen håller förnärvarande på med ett övergripande förslag på hur cyklar 
inklusive cykelställ ska hanteras i föreningen. Förslag från styrelsen kommer 
att presenteras på årsstämman den 3 juni 2019. Styrelsens förslag tillgodoser 
de synpunkter som lämnats av motionären.
Styrelsen kommer även att ge förvaltaren i uppdrag att snygga till entrén i 
Valhallavägen 148E vad beträffar blomlådor och enbuskar. 

Styrelsen anser att motionen därmed är besvarad.

Motion nr 7. Motion nr 8.

Motion till stämma Brf Fältöversten 3 juni 2019

Jättesandlådan utanför portarna Valhallavägen 148D och 148E

Sandlådan är gigantisk; ca 14 m lång, 7 m bred.
Sandlådan används ytterst sällan. Enstaka tillfällen, 10-20 min /gång.
 
•   Att ta bort eller minska sandlådans nuvarande jätteyta. 
•   Att flytta cykelstället och nuvarande cyklar och bygga cykelställ på 
     sandlådans plats. Cykelställen som avses är utanför 148E.
•   Att snygga till entrén, tex en till blomlåda, samt byta ut den vissna och 
     ledsna enen utanför 148E till en ny frisk och fin enbuske.

Stockholm 2019-03-14

Carina Gauffin 
Valhallavägen 148E 

/Forts/
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Motion nr 9.

Styrelsens ställningstagande till motion nr 8, Beloppsgränser
Huvudregeln enligt bostadsrättslagen samt i tillämpliga delar lagen om eko-
nomiska föreningar är att styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter m.m. Eftersom en bostadsrätts-
förening inte får ha en verkställande direktör har styrelsen också som uppgift 
att sköta den löpande förvaltningen. Styrelsemedlemmarna har vid utförandet 
av sitt uppdrag ett personligt ansvar för de beslut som styrelsen fattar och 
verkställer. Medlemmarna väljer styrelsen på årsstämman.

Stämman är föreningens högsta beslutande organ och kan inom ramen för 
gällande lag och stadgar ge styrelsen direktiv i olika frågor. Stämmodirektiv 
förutsätts enligt lagkommentaren vara undantag. Stämman kan inte gå så 
långt i sin direktivrätt att styrelsen förlorar sin ställning som ansvarigt förvalt-
ningsorgan. I bostadsrättslagen och stadgarna anges vilka frågor som ska 
beslutas av stämman. Bl.a. anges det i § 21 i stadgarna när stämmobeslut 
krävs för ombyggnadsåtgärder. Andra frågor som ska beslutas av stämma är 
t ex val av styrelse och revisorer samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsele-
damöterna (§ 30 i stadgarna), ändring av stadgar (§ 41 i stadgarna).

I en förening av Fältöverstens storlek blir många frågor som styrelsen har att 
besluta i kostsamma, eftersom det är en stor förening med många lägenheter 
och därmed många omfattande åtgärder och stora belopp. Den av motionä-
rerna föreslagna beloppsgränsen för när styrelsen ska inhämta stämmans 
beslut skulle begränsa styrelsens förmåga att utföra sitt uppdrag som följer 
av lag och stadgar. Den föreslagna beslutsordningen strider mot de grundläg-
gande bestämmelserna om styrelsens ansvar för förvaltningen och bör inte 
genomföras. För att styrelsen på ett effektivt sätt ska kunna förvalta förening-
ens angelägenheter är det inte heller möjligt att kalla till extra föreningsstäm-
mor varje gång beslut med ekonomiska värden överstigande 5 miljoner kr 
ska fattas. 

Med ovanstående motivering föreslår styrelsen att motionen avslås.

/Forts/
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Styrelsens ställningstagande till motion nr 9, Information om
framtida underhållsåtgärder/investeringar samt ekonomisk påverkan
Styrelsen har i sitt uppdrag att ansvara för förvaltningen av föreningens an-
gelägenheter och säkerställa det långsiktiga underhållet av föreningens hus 
och därigenom främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Inom ramen 
för detta ansvar har styrelsen att planera underhållsåtgärder så att tillräckliga 
medel fonderas till yttre underhållsfonden samt att säkerställa att arbetet med 
underhåll av föreningens fastighet sker ändamålsenligt och kostnadseffektivt. 
Ett verktyg i det arbetet är föreningens underhållsplan som kontinuerligt upp-
dateras. 

Den modell som motionärerna föreslår innehåller intressanta delar som sty-
relsen tar med sig i sitt arbete. Dock är underhållsfrågor och de ekonomiska 
konsekvenserna av vidtagna och planerade underhållsåtgärder frågor som 
styrelsen ansvarar för och beslutar om. 

Styrelsen noterar motionärernas önskemål om mer information till medlem-
marna om underhållsåtgärder och kostnader för dessa såväl löpande som 
vid årsstämma och avser se över hur information bäst lämnas i dessa delar. 

Med ovanstående motivering föreslår styrelsen att motionen avslås.
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Motion nr 10.

Styrelsens ställningstagande till motion nr 10, Införande av 
begränsningar för uthyrning i andra hand
Den inställning som motionären företräder delas i sak av styrelsen. Dock 
är möjligheterna att förhindra missbruk av bostadsrätt mycket begränsade.  
Den mer liberala hållning till andrahandsuthyrning m.m. som inlemmats i 
svensk lagstiftning 2014 gör att kontroller på oregelbundna tider av över-
trädelser är mycket svåra att genomföra.  Exempelvis specificerar den nya 
lagen ”skäl” som grund för andrahanduthyrning och inte som tidigare ”spe-
cifika/särskilda skäl”.
Styrelsen anser att föreningens befintliga regelverk vid andrahandsuthyr-
ning följer rådande lagstiftning.

Med denna motivering föreslår styrelsen att motionen avslås.
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Motion nr 11.

/Forts/
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Förslag från styrelsen till BRF Fältöverstens 
årsstämma 2019 -06-03 avseende ombygg-
nad/uppgradering av nuvarande värmesystem 
samt installation av nytt ventilationssystem
Värme- och ventilationssystem i vår förening är föråldrat och delvis ur 
funktion, vilket leder till onödigt höga energikostnader samtidigt som vi 
behöver sänka miljöbelastningen. Styrelsen har därför under vintern/våren 
låtit Ångpanneföreningen utvärdera de lösningar som i allmänhet står till 
buds samt de som i synnerhet skulle kunna passa just vår fastighet för att 
spara energi.   

Förslaget som styrelsen ber stämman att ta ställning till är en ombyggna-
tion och uppgradering av nuvarande värmecentraler med bl.a. ny modern 
styr- och reglerteknik samt installation av ett nytt ventilationssystem för 
värmeåtervinning från Enex AB. Det senare medför även att vi kommer 
erhålla en godkänd OVK. Kostnaden för hela projektet beräknas till ca 37-38 
miljoner kr fast pris (Enex 31 milj, ombyggnad värmecentraler mm 2-3 milj, 
ökade kostnader för förvaltning och oförutsedda avgifter 4 milj). Från detta 
belopp kan vi räkna bort ca 4,5 miljoner som det annars skulle kosta att få 
en godkänd OVK samt ca 1 miljon SEK för ombyggnad av högtaken, som 
ingår i Enex offert. Genomförandet av projektet kommer, enligt fler obero-
ende beräkningar, även att minska föreningens energikostnader med ca 30% 
/ år och bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

Viktigt att notera är att inga nya kanaler kommer att behöva installeras 
inne i lägenheterna. För det enskilda hushållet blir det således en minimal 
installation begränsat till ett ”tilluftsdon” kommer behöva placeras innanför 
varje ytterdörr. 

Övriga fördelar är bättre luftkvalité i lägenheterna och minskat kallras från 
spaltventiler, med bättre komfortvärme som följd. Även luften i trapphusen 
och mellan våningsplanen kommer att bli bättre samt kommer trapphusen 
att ventileras vid eventuell brand. 
Projektet kommer att finansieras med egna pengar, d v s föreningen behöver 
inte ta upp nya lån.

För de som är intresserade av att ta del av ytterligare information hänvisar vi 
till rapport från ÅF, Fältposten Energi special och föreningens hemsida.

FÖRSLAG
Att styrelsen av stämman får mandat att genomföra projekt enligt ovan i 
syfte att sänka föreningens värmekostnader samt att minska vår miljöpå-
verkan. 

Styrelsen

Styrelsens ställningstagande till motion nr 11, Redovisning 
av fönsterbyte 
Av bostadsrättslagen följer att styrelsen har ansvar för underhåll av föreningens 
fastighet. Styrelsens beslut om underhållsåtgärder bygger på föreningens under-
hållsplan samt löpande besiktningar och ställningstagande av löpande uppkomna 
underhållsbehov. 

I styrelsens underhållsansvar ligger således en löpande skyldighet att hålla un-
derhållsplanen uppdaterad, vilket också innebär att planen kontinuerligt justeras. 
Styrelsen har, när det kommer till fastighetens underhåll, ett nära samarbete med 
föreningens tekniska förvaltare Adex och vid behov annan teknisk expertis. När 
det gäller val av entreprenörer m.m. inhämtar styrelsen ett flertal offerter och upp-
handlar därefter entreprenörer i samråd med Adex. 

1.  Fönsterbytet bedömdes av styrelsen som en prioriterad åtgärd eftersom föns-
ter var ruttna, angripna av röta och behövde bytas och i övrigt underhållas.

2.  Styrelsen prioriterade att byta fönster mot Valhallavägen eftersom behovet av 
utbyte och underhåll där är som störst i fastigheten.

3.  Styrelsen fick ett tydligt svar från föreningens jurist att stämmobeslut ej behöv-
des då utbyte av fönster bedömdes vara underhåll/renovering.

4.  När föreningen ingick entreprenaden med Peab så gällde det byte av fönster 
och inget annat. Det förekom aldrig vid upphandlingstillfället någon förfrågan om 
reparation av fasader.  I budgeten för 2018 låg byte av fönster men inte något om 
fasader. 

Tanken var att använda skylift vid byte av fönstren men Sthlm stad sade nej av 
olika skäl. Det fanns därför ingen annan lösning än att bygga ställningar, vilket så 
skedde. Efter att ställningarna väl var på plats, kom det som en naturlig följd att 
fråga om det gick att göra nödvändiga jobb på fasaden när det nu fanns ställning-
ar uppe. Styrelsen reste därför frågan med Peab om det samtidigt gick att göra 
reparationer av fasaden. Tyvärr så visade det sig inte vara möjligt att kombinera 
de två jobben, främst av arbetsmiljöskäl, det arbetade redan fyra yrkesgrupper på 
ställningarna dvs inte plats för en femte yrkesgrupp. Fasaden gicks dock återigen 
igenom, men inget fasadarbete ansågs vara av akut karaktär.
Att därför låta ställningarna sitta kvar för att åtgärda fasaden efter det att fönstren 
var på plats hade varit en kostsam affär för föreningen. 

5.  Rötskadade fönster kommer under 2019 att bytas ut på adresser andra än 
Valhallavägen 146-148. 

6.  Styrelsen skickade offertförfrågan till ett flertal företag men endast tre företag 
valde att lämna offert; Fönsterman, Peab och Vivioo. Styrelsen valde Peab efter-
som de lämnade det bästa budet avseende kostnad, tillvägagångssätt och finan-
siell stabilitet.

Styrelsen anser med detta att motionen är besvarad.
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Proposition från styrelsen till årsstämman 
2019 avseende ökning av antalet cykelplatser 

Valberedningens förslag till styrelsele-
damöter, suppleanter, internrevisor samt 
valberedning för verksamhetsåret 2019/20 
avseende BRF Fältöversten         
Valberedningen är enig

Valberedningens verksamhetsberättelse 
för verksamhetsåret juni 2018 - juni 2019
Valberedningen har bestått av Ulla Bohmgren, Ulla Lennman, Peter Nord-
ström, Roland Sjödin samt Anita Ståhlås (sammankallande).

Under hösten 2018 flyttade Mikael af Ekenstam från Fältöversten och lämna-
de då ordförandeposten.

Peter Rydås valdes därefter till ny ordförande. Styrelseledamöter väljer själva 
ordförande (samt kassör och övriga funktioner).

I Fältposten nr 5, december 2018 presenterades Peter Rydås. Presentationen 
fick stort genomslag och flera har uttryckt sig positivt över innehållet i arti-
keln.

Flera renoveringar av fastigheten har genomförts under året.
Bland annat fönsterbyte i huset mot Valhallavägen, ommålning av våra trapp-
hus samt ombyggnad av dagisgården.

Valberedningen har fortlöpande diskuterat vilka krav framtiden nu ställer på 
en bostadsrättsförening som Fältöversten. Hur vi ska hantera viktiga fråge-
ställningar såsom fastighetsunderhåll, energi och säkerhetsfrågor har stått 
i fokus. Den centrala frågeställningen är hur vi ska kunna ta hand om och 
ekonomiskt utveckla de stora värden som finns inom föreningen.

Ur dessa diskussioner har vi fått fram kravprofiler och vilka egenskaper och 
kompetenser som nu kommer att behövas inom styrelsen. Vi vet att fastig-
hetsfrågor i allmänhet och renovering av vissa delar av Fältöverstens bygg-
nader i synnerhet är ständigt mycket viktiga frågor för styrelsen de närmsta 
åren.

Vi har använt våra skriftliga frågeunderlag vid samtliga intervjuer med styrel-
semedlemmar och alla andra kandidater som vi har intervjuat.
Vi har träffat de som svarat på vår kallelse. Det är personer som föreslagits 
eller själva anmält intresse att delta i föreningens arbete.

Vissa som vi intervjuat har trots att vi ställt samma frågor som till övriga inte 
svarat på dem utan fokuserat på kritik mot nuvarande och tidigare styrelser 
istället för att berätta om vad de själva kan bidra med om de skulle få en sty-
relsepost.

Vi har haft 26 möten i Valberedningen sedan stämman.

BAKGRUND 

Vid årsstämman i juni 2018 fick styrelsen i uppdrag att komma med förslag på 
hur vi skulle kunna förbättra och utöka antalet cykelplatser i vår förening. 

Bedömningen är, utifrån miljö- och hälsotrender, att behovet av fler cykelplatser 
kommer att öka. 

Styrelsen har därför under året inventerat gården under och föreslår följande 
förändringar. Styrelsen har identifierat följande lägen på gården där det går att 
införa nya cykelplatser (se ritning):  

•  flanken mellan gårdarna Valhallavägen 146 och 150 

•  flanken mellan gårdarna Valhallavägen 148 och 152 

• flanken mellan gårdarna Karlaplan 17 och 21 

•  flanken mellan gårdarna 15 och 19 

• befintlig sandlåda mellan Valhallavägen 152 och Karlaplan 21  

                                   
 Väljs förslag enligt ovan kommer samtidigt en del cykelställ tas bort för att 
förbättra framkomligheten på gården. Med detta förslag beräknas ca 100 nya 
cykelplatser kunna tillföras.
 
 
BEGÄRAN OM BESLUT 

Styrelsen önskar att stämman fattar beslut om att anta ovanstående förslag i sin 
helhet eller delar av rörande nya cykelplatser inklusive borttagande av cykelplats-
er framför vissa entreér. Stämman överlåter, via AdEx, anlita lämplig entreprenör 
för genomförande av arbetet. 
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För att nå ut till medlemmarna har vi annonserat i Fältposten, föreningens 
monitorer, samt skickat ut en förfrågan till alla bostadsrättshavare och bett 
om förslag på medlemmar som vill arbeta i styrelsen eller delta i andra upp-
drag. Vi har fått in flera intressanta svar.

Vi kan konstatera ett positivt genombrott i medlemmarnas intresse för att 
ställa sin tid till föreningens förfogande. Valberedningen tycker detta är myck-
et positivt.

Valberedningen har åter igen diskuterat antal styrelsemedlemmar och supp-
leanter med avseende på de stora projekt som förväntas komma under nästa 
verksamhetsår. Valberedningen anser att styrelsen även nästkommande peri-
od 2019/20 bör bestå av 7 medlemmar och 2 suppleant för att kunna hantera 
framtida stora och små projekt.

Valberedningen föreslår 2 suppleanter på grund av att det är viktigt för fram-
tiden att vi har flera kompetenta personer som på detta sätt kan växa in i ett 
styrelsearbete.

När det gäller en ny revisor för föreningen vill Valberedningen tacka Mona 
Skullman för stöd genom hennes erfarenhet som revisor.
Arbetet inleddes med att urvalskriterier togs fram. Vid urvalet var det viktigt 
att byrån och revisorn har specialkompetens inom bostadsrättsföreningar 
samt fastighetsärenden. Att byrån och revisorn har erfarenhet av större bo-
stadsrättsföreningar, att det finns tillräckligt antal medarbetare på byrån samt 
att byrån ligger i närheten för att minska restiden som vi betalar för.
Av sex möjliga byråer gick vi vidare med tre varav vi träffade två byråer.
Vi har valt ut den som ger oss största kompetens till minsta kostnad för lag-
stadgad revision samt tilläggskostnader för utökad rådgivning.

Eftersom vi kommer att byta externrevisorn är det viktigt att vi behåller våra 
två internrevisorer, varav en som suppleant.  De kan då vid behov vara till 
hjälp när det gäller erfarenheter från tidigare år.

Efter analys av situationen har valberedningen enats om ett förslag till ny 
styrelse med starka enskilda kompetenser inom ekonomi, fastighetsfrågor, 
energi, information, juridik och säkerhet.

Styrelseledamöterna Helene Sköld och Marie Wallin samt suppleanten Mar-
cus Modén ställer inte upp för omval.

Valberedningen har intervjuat nuvarande ledamöter i styrelsen samt internre-
visorer.

Totalt har valberedningen intervjuvat 17 personer varav 6 har tackat nej till 
förtroendeuppdrag.

2 har vi trots flera försök ej lycksats få kontakt med.

Valberedningens förslag till styrelsemedlem-
mar, suppleanter, revisor, internrevisorer och 
valberedning för verksamhetsåret 2019/20
1.  SVEN BOMAN, har 1 år kvar
2.  KARL BERGSTEN, nyval 2 år
3.  TOMAS BROGREN, nyval 2 år
4.  ALEXANDRA MOLLGREN, nyval 2 år
5.  PETER RYDÅS, har 1 år kvar
6.  MARIE SENNERMALM, omval 2 år
7.  CHARLOTTE STUART, har 1 år kvar

Styrelsen konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till suppleanter.
PAUL HJEMDAHL, nyval 1 år
MONA SKULLMAN, omval 1 år

Valberedningens förslag till externrevisor  
för  BRF Fältöversten
PETTER KINDLUND från Certe Revision AB

Valberedningens förslag till internrevisor.
KRISTOFER PASQUIER, omval 1 år

Valberedningens förslag till suppleant
THOMAS SMITT, omval 1 år

FÖRSLAG TILL ARVODEN FÖR STYRELSEN,  
INTERNREVISOR SAMT VALBEREDNING.

STYRELSEN
9 Prisbasbelopp (9 x 46500 kr för 2019) exklusive sociala avgifter.

INTERNREVISORER, varav en som suppleant
15 000 kr exklusive sociala avgifter.

VALBEREDNINGEN
Totalt 20 000 kr exklusive sociala avgifter.

Förslag till valberedning
1.  ULLA BOHMGREN, omval 1 år
2.  ULLA LENNMAN, omval 1 år
3.  PETER NORDSTRÖM, omval 1år
4.  ROLAND SJÖDIN, omval 1 år
5.  ANITA STÅHLÅS, omval 1 år

Valberedningen konstituerar sig själv.
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Presentation av valberedningens förslag  
till ny styrelse

SVEN BOMAN, har 1 år kvar.
Har bott i Fältöversten på Valhallavägen 148A 
sedan 1997. Är civilingenjör i grunden (KTH) 
och har varit med i styrelsen sedan 2006 då 
arbetet med att ombilda lägenheterna till bo-
stadsrätter startades. Sven har varit styrelsens 
sekreterare och ansvarig för försäljning av för-
eningens tomställda hyreslägenheter under flera 
år. Har även varit protokollförare på föreningens 
årsstämma sedan 2006. Hanterar föreningens 
hemsida vid behov.

CARL BERGSTEN, nyval 2 år
Jag har nyligen flyttat in i Brf Fältöversten. Jag är 
dock inte helt ny på Fältöversten, då jag hälsat på 
släktingar flera gånger på Fältöversten och alltid 
tyckt att det är en oas mitt i Stockholm.Jag är 
mycket glad och stolt över att fått förtroendet att 
få vara med och bidra i styrelsearbetet. Lite kort 
om mig själv, jag är född och uppvuxen i Linkö-
ping men har under min ungdomstid varit bosatt 
en längre tid i USA då jag studerade i både Los 
Angeles och New York. Jag har en civilekonom-
examen och arbetar idag som controller. På friti-
den gillar jag att kasta mig nerför fjällsluttningar-
na på skidor under vinterhalvåret och att vara ute 
på sjön under sommarhalvåret.  Jag trivs jättebra 
och ser nu fram emot att kunna få engagera mig 
och lära mig mer om styrelsearbetet i föreningen 
samt bidra med nya krafter till arbetet i styrelsen.

TOMAS BROGREN, nyval 2 år
Jag är 65 år och gift med RoseMarie, och vi har 
två vuxna barn tillsammans. I grunden har jag 
en byggnadsingenjörsutbildning, vilket inled-
de min yrkesbana som byggnadskonstruktör. 
Har sedan 80-talets mitt sysslat med kalkyl och 
kostnadsstyrning i byggprocessens alla skeden, 
både som konsult, entreprenör och beställare. 
Släktskapet mellan projektekonomi och före-
tagsekonomi, medförde att jag de sista 15 åren 
arbetade som ekonomichef på ett mellanstort 
bostadsföretag, verksamt i Stockholmsregionen.                                                                                                    
Jag har även erfarenhet av styrelsearbete som 
ledamot i de tre tidigare bostadsrättsföreningar 
som vi varit bosatta i. Augusti 2017 flyttade vi in 
i Brf Fältöversten

ALEXANDRA MOLLGREN, nyval 2 år 
Jag är 31 år gammal och bor tillsammans med 
min sambo i 148 E. Jag jobbar som utredning 
och försäkringssamordnare på Telge Bostä-
der som förvaltar ca 11 000 hyresrätter. I mitt 
jobb ansvarar jag för OVK, radon och ärenden 
rörande miljö och hälsa. Jag har tidigare erfa-
renhet från styrelsearbete i föreningen Rumor-
mästaren 5 i Bromma där jag varit suppleant i ca 
2 år. Fritiden tillbringar jag gärna på havet och 
i Stockholms vackra skärgård, då segling är ett 
stort intresse.

PETER RYDÅS, har 1 år kvar.
Civilekonom från Stockholms Universitet. 
Verksam inom media sedan början av 90-talet, 
bl.a. jobbat inom Tv och som VD för Direkt-
press i Stockholm. Sedan 2012 ägare av Bovision 
som är en webbplattform för bostäder. Har varit 
styrelseordförande i ett flertal bostadsrätts-för-
eningar i Stockholm och var styrelsemedlem i 
brf Fältöversten 2012-2018.

MARIE SENNERMALM, omval 2 år
Har bott i Fältöversten sedan 2013. Är utbildad 
jur.kand. och civilekonom. Arbetade på advo-
katbyrå och revisionsbyrå fram till 1991 då hon 
startade egen verksamhet med inriktning på re-
dovisning och skatterätt. Har idag uppdrag för 
ca 40 företag. Marie har sedan 1997 också varit 
styrelsemedlem i olika bostadsrättsföreningar 
och ö-föreningar.

CHARLOTTE STUART, har 1 år kvar.
Har bott i Fältöversten sedan 1987 och ingick 
under flera år innan ombildningen i föreningens 
valberedning. Är jur.kand. och har under de 
yrkesverksamma åren tjänstgjort som kreditchef, 
informationschef, chef för ett mindre försäk-
ringsbolag och marknadschef. Charlotte valdes 
in i styrelsen för andra gången vid årsmötet 2018 
och har i styrelsen haft ansvaret för informa-
tionsfrågor.
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Valberedningens förslag till suppleanter

PAUL HJEMDAHL, nyval 1 år
Senior professor i klinisk farmakologi och 
överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. 
Mångårig erfarenhet av olika ledningsuppdrag, 
bl.a. som verksamhetschef vid Karolinska sjuk-
huset (9 år) samt som ordförande, sekreterare 
eller projektledare främst inom läkemedelsom-
rådet men även inom forskningsetik. Omfattan-
de erfarenhet av forskning och forskarhandled-
ning. Vill i styrelsen främja långsiktig planering 
och en god prioritering av föreningens många 
och ofta kostsamma underhålls- och förbätt-
ringsåtgärder.

MONA SKULLMAN, omval 1 år.
Flyttade till Brf Fältöversten under år 2016. 
Har en Civilekonomexamen från Stockholms 
universitet samt studerat i Frankrike.
Har tidigare varit styrelseledamot samt ordfö-
rande i Brf Tobaksspinneriet 10 på Södermalm 
med 27 lägenheter varav två hyresrätter. Är 
auktoriserad revisor och har arbetat som revisor 
i fem år på både mindre och större revisionsby-
rå. Arbetar främst med ägarledda företag och 
bostadsrättsföreningar.

PETTER KINDLUND
Auktoriserad revisor som arbetat som revisor i 
drygt 10 år, varav de senaste åren på Certe Revi-
sion. Är specialiserad på bostadsrättsföreningar 
och är vald revisor i flertalet större föreningar. 
Bor sedan fyra år tillbaka på Kungsholmen. Har 
alltid varit engagerad som suppleant i de bo-
stadsrättsföreningar han själv bott i och är även 
ständigt medlem i diverse trädgårdsgrupper där 
han bor.

Valberedningens förslag till externrevisor 
Certe Revision AB

Valberedningens förslag till internrevisor

KRISTOFER PASQUIER, omval 1 år.
Bor på Fältöversten sedan 1998. Har med un-
dantag för perioden från stämma till stämma 
2015-2016 varit revisor i vår bostadsrättsfören-
ing sedan tiden strax före ombildningen. Har en 
kandidatexamen i företagsekonomi med inrikt-
ning mot redovisning som Kristofer komplette-
rat med fördjupningskurser inom skatterätt och 
bolagsrätt. Sedan 2013 arbetar han som alko-
holhandläggare inom Stockholms stad.Tidigare 
arbetade Kristofer på Skatteverket med revision 
av mindre företag. Han har även tagit hand om 
bokföringen för mindre företag och upprättade 
dess årsbokslut och skattedeklarationer.)

THOMAS SMITT, suppleant omval 1 år.
Thomas Smitt, 66 år jobbar deltid som mana-
gementkonsult, sammanlagt 9 års erfarenhet av 
styrelsearbete i Brf. Mer än 35 års erfarenhet av 
näringslivet i ledande linjepositioner i Europa 
och USA inom IT. Bor i Fältöversten tillsam-
mans med Annika sedan 2012. På fritiden är 
jag gärna på vårt sommarställe i Roslagen. Jag 
har ett stort och brett tekniskt intresse och trivs 
både till sjöss och i skogen.

Valberedningens förslag till valberedning

ULLA LENNMAN, omval 1 år.
Flyttade in i Fältöversten 1973. Satt i förening-
ens styrelse fram till ombildningen och har 
sedan ingått i valberedningen under 9 år. Är 
numera pensionär efter 38 års arbete på Sveriges 
Television som filmredigerare, produktionschef 
på Barn- och ungdomsredaktionen samt pro-
jektledare på Kulturredaktionen.
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PETER NORDSTRÖM, omval 1 år.
Är arkitekt, har arbetat som egen företagare 
under flera år.
Har varit byggchef och miljö- och stadsbygg-
nadschef i olika kommuner samt statlig anställd 
som länsarkitekt i flera län. Har suttit i styrelser 
för flera föreningar (inklusive Fältöversten).

ROLAND SJÖDIN, omval 1 år.
Flyttade till Fältöversten 2010. Har en bygg-
nadsingenjörs utbildning i grunden och har 
sedan 1988 kontinuerligt medverkat i olika 
styrelser bland annat i flera BRF. Roland har 
ofta suttit i flera styrelser parallellt, vilket har 
givit en gedigen erfarenhet av fastighetsförvalt-
ning och styrelsearbete. Har tidigare suttit i vår 
styrelse under 4 år samt varit med i Valbered-
ningen i 3 år.

ANITA STÅHLÅS, omval 1 år.
Flyttade in i Fältöversten 1973. Känner till 
kvarteret mycket väl, varit engagerad i allehan-
da frågor i bostadsområdet bland annat gårds-
gruppen. Har arbetat inom samhällsbyggnad 
i 35 år som ritare/ mättekniker samt varit allt i 
allo. Har även haft olika styrelseuppdrag.

ULLA BOHMGREN, omval 1 år.
Har bott i Fältöversten sedan 2010. Är engage-
rad i föreningens gårdsgrupp och boulekvällar.
Ullas utbildning är från Stockholms Universi-
tet, fysikerlinjen. Arbetar inom IT-branschen 
på en statlig myndighet som kravanalytiker 
och verksamhetsarkitekt. Hon har tidigare varit 
konsult och mestadels egenföretagare.

Valberedningen har kontrollerat de nya perso-
ner som föreslås till förtroendeuppdrag.
Valberedningen har begärt in utdrag ur Belast-
ningsregistret samt Kronofogden.

Stockholm den 3 juni 2019

Ulla Bohmgren        Ulla Lennman        Peter Nordström       Roland Sjödin

Anita Ståhlås, sammankallande
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Blankett för fullmakt

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt 
gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sam-
bo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda 
en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som gäller vid angiven 
stämma. 

Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmars make, 
sambo annan närstående eller annan medlem får vara biträde. 

Med närstående avses här föräldrar, syskon och barn.

Datum:

Fullmakt för:

Att företräda:
Vid Brf Fältöverstens årsstämma den 3 juni 2019.

Lägenhet nr:

Namnteckning:
AV
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