PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
BRF HORNSPLAN 1 DEN 16 MAJ 2013
Plats:

Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.

Delges:

Samtliga medlemmar

§1
öppnad.

Ordförande Pelle Jansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman

§2
Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckning av registrerade
medlemmar förklarades som röstlängd. Antalet röstberättigade fastställdes till 35
medlemslägenheter varav en närvarade genom fullmakt.
§3

Pelle Jansson valdes till ordförande för stämman

§4

Ordförande vid stämman anmälde David Jagerfelt som protokollförare.

§5

Stämman fastställde dagordningen

§6
Kerstin Avenberg och Roger Hansson utsågs att jämte ordförande justera
dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
§7

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§8
Årsredovisning för föreningsverksamhet 2012 föredrogs och beslöts läggas
till handlingarna.
§9
Revisionsberättelse för år 2012 föredrogs och lades utan erinran till
handlingarna.
§ 10

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11
Föreningsstämman beslutade att av årets resultat på 2 947 128 kr, avsätta 156
350 kr till föreningens fond för yttre underhåll samt att i ny räkning överföra 3 811 746
kr.
§ 12

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå som tidigare år med 1,5
basbelopp exkl. sociala avgifter. Beslutades att till föreningens revisor utge ett skäligt
arvode efter ingiven räkning.
§ 14

Stämman utsåg följande styrelse:

Ledamot: Pelle Jansson
David Jagerfelt

omval (2 år)
omval (1 år)

Kjell Sivert

omval (1 år)

Gunnar Ljunggren

omval (1 år)

Heidi Nummi

nyval (2 år)

Suppleant: Alf Andersson

omval (1 år)

Ximena Perez

nyval(1 år)

Bengt Fredriksson

nyval (1 år)

§ 15
Stämman valde till revisor Deloitte AB med Andreas Wassberg som
huvudansvarig.
§ 16 Valberedningen omvaldes. Per Aronsson (sammankallande) (1 år) och Markus
Svensson (1år).
§ 17

Inkomna motioner:

a) Inga-lill Nordenskiölds förslag om inköp av mangel.
Förslaget avslogs av stämman. Det saknas särskilt utrymme för att installera en
mangel och vidare motiverar den inte den omfattande kostnaden som en sådan
installation skulle innebära.
b) Inga-lill Nordenskiölds förslag om uppsättande av Husnummer D mot vägg vid
Hornsgatan.
Stämman gav styrelsen i uppdrag att utreda huruvida det går att ombesörja på ett
adekvat sätt utan att det stör det estetiska intrycket.
c) Inga-lill Nordenskiölds förslag om bullerdämpning i trapphallen
Stämman avslog förslaget. Omfattande mätningar har utförts på uppdrag av JM och
ljudet har konstaterats ligga inom godkända gränser.
§ 18

Pelle Jansson tackade för visat förtroende och förklarade stämman avslutad.
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