Brf Britts grannar

Protokoll Arsstämma Brf Britts grann ar 2A18-05-23
Lokal : Föreningslokalen, Hässleholmsvägen 9

Dagordning
§1. Stämmans öppnande
Ordforande Anders Stenberg öppnar stämman.

§2. Godkännande av dagordning
Mötet godkiinner dagordningen. Notera att ingen §14 finns i dagordningen.
§3. Val av stämmoordförande
Mötet utser Bengt Hökervall att leda st']ämman.
§4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Frida MoöIl väljs till protokollfiirare.
§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mötet väljer Victor de Oliviera Pegado och Ann-Louise Beckman till justeringspersoner.

§6. Fråga om stämman blivit istadgeenlig ordning utlyst
Godkännes.

§7. Fastställande av röstlängd
Godkännes. Röstlängden består av 25 röstande varav inga var fullmakter. Se Bilaga

1.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Bengt Hökervall gör en grundlig genomgång av årsredovisningen. Noteras bl.a. den låga
belåningen på 1060 h,rlmL samt låga räntekostnader. Ett fortydligande görs gällande
driftkoshrader diir bergviirmen drivs av el, därav högre elkostnad än fiärrviirme. Bengt noterar
även att redogörelsen for utlort underhåll är väldigt detaljerad, medan kommande underhåll
bör fortydligas och vara mer utfiirlig.
Mötet beslutar att lägga årsredovisningen

Hässleholmsvägen 11, bv

till handlingarna.
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§9. Föredragning av revisorernas berättelse
Föreningens revisor, Per Lundfors på Grant Thornton, har inga anmärkningar och tillsfyrker
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen

till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

§1 1.

Beslut om resultatdisposition

Mötet godkiinner fiirslaget till resultatdisposition, enligt sidan 6 i årsredovisningen.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet ör det gångna året.
§13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Valberedningen foreslår att styrelsearvodet ska vara3 prisbasbelopp, exkl. sociala avgifter.
Förslaget zir att styrelsen sedan beslutar om fordelningen av arvodet mellan
styrels emedleilrmarna.

Mötet godkänner valberedningens forslag på styrelsearvode.
Mötet godkänns1även valberedningens fiirslag att revisor ersätts enligt löpande räkning.
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§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen har fiiljande forslag på styrelse:

Hus nr

Antal år

Ordinarie/Suppleant

11

1

Ordinarie ledamot

I

Ordinarie ledamot

7

I

Ordinarie ledamot

Anna Turdell

7

2

Ordinarie ledamot

Lisa Qvarfordt

9

2

Ordinarie ledamot

Anna Äberg

9

2

Ordinarie ledamot

Oscar Hagman

11

2

Ordinarie ledamot

Ann-Louise Beckman

11

2

Suppieant

Namn
Sitter kvar ett år på tidigare mandat
Ingela Ahlberg

Kandidater

fiir

omval

Mikael Johannesson
Frida Moöll

Nya kundidater

fiir

sfiirelseupp drag

Mötet beslutar att godkänna styrelsen enligt valberedningens fiirslag.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen fiirslår Grant Thornton och Per Lundfors som vårrevisor även
fortsätfringsvis.
Mötet godkänner valberedningens fiirslag.

§17. Val av valberedning
Mötet beslutar att välja Ann-Helen Johansson (hus 9), Mikaela Ericsson Evensen (hus 7) och
Britt Ljungqvist (hus 11) till valberedningen. Sammankallande åir Ann-Helen.

§18. Förslag på ändring av stadgar enligt bilagd lydelse
Nuvarande stadgar åir fran 2003. På grund av lagändringar så ftiljer fiireningens nuvarande
stadgar inte längre lagen och måste uppdateras. Därftir har styrelsen lagt ett fiirslag om
ändring av stadgama. Förslaget dr baserat på SBC:s mönsterstadgar med några justeringar så
att kommande stadgar överensstämmer med fiireningens behov. Justeringama gällde bl.a. att
Iäggatlll "lägst 1 suppleant" då det stod i nuvarande stadgar, ett tillägg om att "ventilation i
kök/badrum ej ffir ha aktiv fläkt" och att bostadsrättsinnehavaren är ansvarig fiir
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svagströmsnäten.
nya stadgarna.

I det väsentliga iir det ingen större skillnad mellan dagens stadgar och

de

Mötet bifaller att arta de nya stadgarna som är bifogade med stiimmoprotokollet. Beslutet var
enhälligt. Se bilaga 2 och 3.

§1

9. Motioner från medlemmar

En inkommen motion fran Gudrun Fors i hus 11. Motionen föreslår dels att göra om
hobbylokalen i hus 11 till bastu samt att sätta in dusch i fiireningslokalen. Styrelsen yrkar att
avslå motionen i sin helhet.

Mötet återremitterar frågan om bastubygge till styrelsen som frr återkomma vid senare
tillfiille. Medskick från mötet att öppna upp fiir andra möjliga lokaler om hobbylokalen inte
möjlig.

åir

Mötet beslutar att avslå &ågan om dusch i öreningslokalen.

§20. Avtackning av styrelsemedlemmar
Mötet tackar av Per Åslund, Susanne Peyre och Anders Stenberg för deras arbete i styrelsen.

§21. Stämmans avslutande
Anders Stenberg avslutar stämman.

Protokollftirare Frida Moöll

$Åit^

Justerare

hri$

Victor de Oliviera Pegado

Mötesordforande

B engt

Hökarvall

2r4,,{
Justerare Ann-Louise

B

eckman
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