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Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022 
Härmed vill styrelsen för Brf Årstaliden informera om att ordinarie föreningsstämma 
kommer hållas torsdagen den 19 maj 2021 kl 19:00, på innergården mellan de gröna 
husen. Ingen föranmälan krävs. 
 
Årsredovisning finns på https://arstaliden.se/dokument samt ett blädderex vid brevlådorna 
på Bränningevägen 32. 

Dagordning 
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 

(röstlängd). 
2. Val av ordförande på stämman 
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
4. Fastställande av dagordningen 
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare 
6. Fråga om kallelse till stämman behörig har skett 
7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
8. Föredragning av revisionsberättelsen 
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar 
11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt 

fastställd balansräkning 
12. Beslut om arvoden 
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
14. Val av revisor och suppleant 
15. Ev. val av valberedning 
16. Behandling av inkommen motion, enligt bilaga 
17. Stämmans avslutning 

Efter stämman ges tillfälle till övriga frågor. 
 
 
Glöm inte att ta med legitimation inför rösträkningen. 
 
Varmt välkomna önskar styrelsen Brf Årstaliden 
För ett tryggt och trivsamt boende  
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Motion 1 

Miljömärkt el till föreningen 

Vi tror många i föreningen köper ekologisk mat, källsorterar och på olika 
sätt försöker minska sitt ekologiska fotavtryck. Vilken el vi köper har 
också betydelse, och föreningen har nyligen tecknat ett elavtal med 
Tranås Energi. Avtalet innebär att vi får förnybar el (det innebär att elen 
produceras av källor som ständigt förnyas, som vatten- eller solkraft), 
men den är inte miljömärkt.Vad är miljömärkt el? 
När man pratar om miljömärkt el menar man att den specifika 
produktionen uppfyller de miljökrav som en viss märkning ställer. 
Bra Miljöval, som utfärdas av Naturskyddsföreningen, är den enda 
oberoende miljömärkningen av el i Sverige. 
När du väljer el som är märkt Bra Miljöval kan du vara säker på att: 

 elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald. 
 uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald. 
 biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog. 
 fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %. 
 det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att 

kraftverken ska vara i drifttagna innan 1 januari 1996. 
Varje år kontrolleras alla företag som använder miljömärkningen. 
Granskningen sker av auktoriserade revisorer som 
Naturskyddsföreningen godkänt. 
 
Kostnad 
Bra miljöval kostar 1,2 öre/kWh plus moms. Så med en förbrukning på ca 
400 000 kwh/år skulle det bli en extra kostnad på ca 4 800 kr per år (eller 
400 kr per månad) för hela föreningen. 
  
Förslag 
Vi föreslår därför att föreningsstämman beslutar att föreningen ska 
teckna ett elavtal med tillägg för bra miljöval, för att få marknadens 
miljövänligaste el. 
 
Årsta 2022-02-13, Kristin Sinclair och Anders Umegård 
 
Styrelsens kommentar: 

Styrelsen rekommenderar att bifalla motionen.  
 


