
Brf Logen i Or 

Kallelse till ordinarie stamma i Brf Logen i Or, 2020-12-21, kl. 14.00 
For att varna om medlemmarnas halsa och for att ta ett samhallsansvar, har styrelsen pa grund 
av den radande situationen kring coronavirusets spridning, beslutat att genomfora stamman 
genom postrostning utan fysisk narvaro i enlighet med Lag (2020:198) om tillfdiliga undantag 
for att underldtta genomfdrandet av bolags- och foreningsstdmmor. 

Styrelsen har diskuterat flera alternativ, till exempel digital stamma, stamma med begransning 
av antal deltagare, stamma utan begransning i antal fullmakter, uppskjuten stamma, och 
kommit fram till att detta ar det sakraste, mest demokratiska och mest genomforbara 
alternativet under radande omstandigheter. 

Deltagande pa stamman kommer att begransas till foljande deltagare 

• ordforande: advokat Soren Birkeland, 
• tre personer ur styrelsen: (varav tva tjanstgor som rostraknare och en som 

protokollforare), 

• en person ur valberedningen (som tjanstgor som rostraknare) 

I utskickade stammohandlingar bifogas foljande: 

• Kallelse 

• Rostsedel for postrostning tillika dagordning 
• Arsredovisning med resultat- och balansrakning samt styrelsens forslag till 

resultatdisposition 
• Revisionsberattelse (bilaga 1) 
• Valberedningens forslag till ny styrelse, revisor och revisorssuppleant, vaiberedning 

samt arvoden (bilaga 2) 
• Inkomna motioner med styrelsens yrkanden (bilaga 3) 

Kompletterande upplysningar 
Medlemmar kan begara kompletterande upplysningar fran styrelsen via e-post, pa adressen 
epost@logenbrf.se, senast 11 december 2020. Styrelsen lamnar begarda upplysningar via e-
post till den medlem som begart dem och haller dem tillgangliga via foreningens hemsida 
senast 16 december 2020. 

Postrostning 
Postrostning gar till pa foljande satt. I utskicket finns en rostsedel som du som medlem fyller i. 
De fiesta valen har tre olika alternativ: ja, nej och bordlagg. Bordlaggning innebar att beslutet 
skjuts upp tills det ar mojiigt att halla en stamma med fysisk narvaro. Var noga med att satta 
ett tydligt kryss 1 en av rutorna (endast kryss i en ruta for varje val, annars blir ditt val ogiltigt). 

Beslut om bordlaggning fattas med enkel majoritet av postrosterna eller om minst en tiondel 
av sanntliga rdstberattigade begar det genom sina postroster. Eventuella bordlagda arenden 
kommer att tas upp pa en extra stamma sa fort situationen gor det mojiigt att halla en stamma 
med fysisk narvaro. 
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Brf Logen i Or 
Postrosten ska vara inlamnad till foreningen senast fredag 18 december 2020 enligt nagot av 
nedanstaende alternativ: 

• i foreningens brevlada i tvattstugan, 
• via epost till epost@logenbrf.se (rostsedein maste skannas och bifogas e-

postmeddelandet sa att styrelsen kan skriva ut den), eller 
• i foreningslokalen pa Logdansvagen 34 vid nagot av foljande tillfallen 

• 

• 

• 

onsdag 16 december 2020, kl. 18.00-19.00, 
torsdag 17 december 2020, kl. 18.00-19.00, 
fredag 18 december 2020 kl. 17.00-18.00. 
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REVISIONSBERATTELSE 

Till foreningsstamman i Bostadsrattsforeningen Logen , org.nr 769631-5782. 

Rapport om arsredovisningen 

Jag har reviderat arsredovisningen for B R F Logen rakenskapsaret 1 juli 2019 - 30 juni 2020. 

Styrelsens ansvar for arsredovisningen 
Det ar styrelsen som har ansvaret for att uppratta en arsredovisning som ger en 
rattvisande bild enligt arsredovisningslagen och for den interna kontroU som styrelsen 
bedomer ar nodvandig for att uppratta en arsredovisning som inte innehaller vasentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen pa grundval av min revision. Jag har utfort 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Den standarden kraver att jag foljer yrkesetiska 
krav samt planerar och utfor revisionen for att uppna rimlig sakerhet att arsredovisningen inte 
iimehaller vasentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika atgarder inhamta revisionsbevis om belopp och annan 
information i arsredovisningen. Jag valjer vilka atgarder som skall utforas, bland annat genom 
att bedoma riskema for vasentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa beror pa 
oegentligheter eller pa fel. Vid denna riskbedomning beaktar jag de delar av den interna 
kontrollen som ar relevanta for hur foreningen upprattar arsredovisningen for att ge en 
rattvisande bild i syfte att utforma granskningsatgarder som ar andamalsenliga med hansyn till 
omstandighetema, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i foreningens 
interna kontroll. En revision innefattar ocksa en utvardering av andamalsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har anvants och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvardering av den overgripande presentationen i arsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund 
for mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med arsredovisningslagen 
och ger en i alia vasentliga avseenden rattvisande bild av B R F Logens stallning per den 
30 juni 2020 och av dess fmansiella resultat for aret enligt arsredovisningslagen. 
Forvaltningsberattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar. 

Jag tillstyrker darfor att foreningsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra forfattningar 

Utover min revision av arsredovisningen har jag aven reviderat forslaget till dispositioner 
betraffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for B R F Logen for 
rakenskapsaret 1 juli 2019 - 30 juni 2020. 



Styrelsens ansvar 
Det ar styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betraffande foreningens vinst 
eller forlust och det ar styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt bostadsrattslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar ar att med rimlig sakerhet uttala mig om forslaget till dispositioner betraffande 
foreningens vinst eller forlust och om forvaltningen pa grundval av min revision. Jag har 
utfort min revision enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betraffande 
foreningens vinst eller forlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen for detta for att kunna bedoma om forslaget ar forenligt med bostadsrattslagen. 

Som imderlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av 
arsredovisningen granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i foreningen for att 
kunna bedoma om nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strid med 
bostadsrattslagen, arsredovisningslagen eller foreningens stadgar. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhamtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund for 
mina uttalanden. « 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att arsstamman behandlar den ansamlade forlusten enligt forslaget i 
forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 

Sundbyberg jien 16 november 2020 

Jorgen Silen 
Revisor 



Bilaga 2 

Valberedningens forslag till Stamman 
Forslag till ny styrelse har gjorts efter intervjuer med samtliga anmalda kandidater samt inhamtande 
av skriftliga motiveringar fran sittande styrelseledamoter och suppleanter och utgor enligt 
valberedningen, baste mojiiga styrelse. 

Tyvarr har konsfordelningen blivit valdigt sned och ser vi garna att fler kvinnor anmaier intresse for 
styrelseuppdrag till nasta ars stamma. 

Pa grund av minskat intresse fran medlemmarna har valberedningen valt att foresia stamman att 
minska antalet styrelseledamoter fran nuvarande sju till fem. Utifran detta forslag ar det tva 
ledamoter till styrelsen som ska valjas, da tre av de nuvarande ledamoterna ar valda pa tva ar och 
darfor sitter kvar i ett verksamhetsar till. Valberedningen fdreslar att antalet suppleanter halls 
oforandrat, vilket innebar att tre suppleanter ska valjas pa stamman. 

Inom varje kategori listas nomineringarna i bokstavsordning utifran efternamn. 

Valberedningens forslag till ordinarie ledamoter i styrelsen 
• Soran Ako (nyval) 
• Kjell-Ake Andersson (omval) 

Valberedningens forslag till suppleanter i Styrelsen 
• Conny Olofsson (omval) 
• Viktoria Nilsson (omval) 
• Johan Wigren (omval) 

Valberedningens forslag till revisor och revisorssuppleant 
• Revisor: Jorgen Silen (omval) 
• Revisorssuppleant: Golam Robbani (nyval) 

Valberedningens forslag till vaiberedning 
• Fredrik Carlqvist (nyval) 
• Tony Holmstrom (omval) 
• Edris Saleh (omval) 

Valberedningens forslag till styrelsearvode, revisorsarvode, valberedningens arvode 
• Styrelse: oforandrat 9 prisbasbelopp 
• Revisor: oforandrat 5000 kr 
• Vaiberedning: oforandrat 3000 kr/person 

Sundbyberg 2020-11-16 

Edris Saleh Tony Holmstrom Golam Robbani 



Bilaga 3 

Inkomna motioner och styrelsens svar/yrkanden 

IVlotion (18 a, fran 30 augusti) rorande tillatelse att bygga altan 
Hej, 
Jag lamnar in foljande motion infor nasta stamma. Vanligen bekrafta att ni mottagit motionen. 

Halsningar, 
Emma Sjokvist 

Motion att tillata byggande av altan 
I foreningen finns det ett antal altaner byggda i anslutning till lagenheter pa markplan. Denna 
motion yrkar att lagenhetsagare ges mojiighet att bygga liknande altaner, vid godkannande fran 
styrelsen fran fall till fall. 

Styrelsens svar/yrkande 
Vid stamman 2019 avslogs en, i det narmaste, identisk motion efter en langre fragestund. Styrelsen 
menar darfor att motionen redan ar besvarad och behandlad. 

Styrelsen yrkar pa att stamman avslar motionen, genom att rosta nej. 

Motion (18 b, fran 27 augusti) rorande balkonger 
Motion till stamman 

Inbyggd vardemassig skillnad gallande sma lagenheter med resp. utan balkong. 

Forslag: 
Att foreningen arbetar for att alia lagenheter utrustas med balkong 
Att man ser det som en rattvisefraga 

Att foreningen arbetar fram en plausibel plan vilken ger balkongbygge till en rimlig kostnad 

27/8 Mariah Hellman, Logdansvagen 28 

Styrelsens svar/yrkande 

I foreningen finns ett antal sma lagenheter dar styrelsen beddmer att det ar omojiigt/olampligt att 
bygga balkonger, da de inkraktar pa korbanan i omradet. Det gar darfor inte att uppna rattvisa i form 
av att alia lagenheter ska utrustas med balkong. 
Ombildning fran hyresratter till bostadsratter gjordes utifran forenklade vardeberakningar. Ingen 
hansyn togs till balkong/inte balkong, vaningsplan, lagenheternas skick, lagenheternas lage, 
eventuella tillval etc. Vardeberakningarna redovisades tydligt och samtliga boende hade att ta 
stallning till att kopa eller inte kdpa utifran dessa berakningar. 

I framtiden kan det bli aktuellt att se over fragan om balkonger i samband med fasadrenovering och 
renovering av befintliga balkonger. Det ar dock nagonting som far ansta tills de planerade projekten 
aravslutade. 

Styrelsen yrkar pa att stamman avslar motionens forslag, genom att rosta nej. 


