PROTOKOLL FRAN ORDINARIE FORENINGSSTAMMA
BRF IIORNSPLAN 1 DEN 3 MAJ 2012

Plats:

Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8.

Delges:

Saintliga medlemmar

§1
§2

OrdfOrande David Jagerfelt hälsade alla välkomna och fc5rklarade stämman oppnad.
Registrering av närvarande medlemmar fZ5retogs. Forteckning av registrerade medlemma
fOrklarades som rostlangd. Antalet rostberattigade fastställdes till 41 medlemslagenheter.

§3

Lars Engstrorn valdes till ordfOrande fOr stämman

§4
§5
§6

Ordförande vid stärnrnan anmälde Xirnena Perez som protokoilforare.

§7

Förklarades aft kallelse till stämman skett i behorig tid och ordning.

§8

Arsredovisning fOr fOreningsverksamhet 2011 fOredrogs och beslöts laggas till
handlingarna.

§9

Revisionsberättelse fOr ár 2011 foredrogs och lades utan erinran till handlingarna.

Stärnrnan fastställde dagordningen
Heidi Nummi och Ingegerd Karisson utsâgs att jämte ordfOrande justera dagens protokol
och tillika vara rösträknare.

§

10 Kassören redovisade att slutkostnaden for foreningens hus blev 335 190 000 kr.

§

11 Resultat- och balansrakning fOredrogs och lades till handlingarna.

§

12 FOreningsstamrnan beslutade aft av ârets resultat pa 1177318 kr, avsätta 156 350 kr till
foreningens fond fOr yttre underhâll samt att i fly rakning överfOra 1 020 968 kr.

§
§

13 Stärnrnan beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.

§

15 Stämman utsâg:

14 Stämman beslutade aft arvode till styrelsen ska utgâ som tidigare âr med 1,5 basbelopp
exkl. sociala avgifier. Beslutades att till fOreningens revisor utge ett skaligt arvode efter
ingiven räkning.

Ledamot: David Jagerfelt
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Suppleant: Aif Andersson
Ingegerd Karisson
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§ 16 Stämman beslutade att fortsätta med revisionsbyrâ Ohrlings PricewaterhouseCoopers Af
tills vidare men att ge styrelsen i uppdrag aft utreda om andra firmor kan ge ett
fordelaktigare pris.

§ 17 Valberedningen avgâr. Till ny valberedning valdes Per Aronsson (sammankallande) och
Markus Svensson.

§ 18 Inkonua motioner och propositioner:
a) Styrelsens fOrslag om inhagnad innergârd.
Stämman bifOll fOrslaget och beslutade att ge styrelsen mandat aft fortsätta arbeta
vidare med frâgan.
b) Inga-lill Nordenskiölds om inkop av mangel.

Forslaget avslogs.
c) Inga-lill Nordenskiölds om filter pa inluftventilema.
Förslaget avslogs.
d) Lars KOnenkamp om uthyrning av handikapp-platser i garaget.
Forslaget bifalls: handikappade medlemmar ska ha fZ5reträde till handikappsplats i
garaget.
e) Sulamit Peckel om borttagande av sandlâdan.
Forslaget avslogs fOr tillfället: tas upp i samband med ombyggnationen av
innergãrden och hänvisas till etapp 2.
f) Sulamit Peckel om buset i Tantolunden.
Förslaget avslogs
g) Kjell Sivert om at ändra § 9 i foreningens stadgar.
Forslaget bifZ5lls. Beslutet om stadgeandringen blir giltigt bara om det antas pa tvâ
efter varandra fOijande fOreningsstammor, och all det pa den andra stämman kravs aft

(

C

tvâ tredjedelar av de röstande eller den hogre majoritet som krävs, enligt 7 kap. 15 §
lagen om ekonomiska foreningar, röstat fOr forslaget. Beslutet ska därfOr tas upp till
fomyad provning vid nästa ordinarie fOreningsstamma eller vid en extra stämma.

§

19 Ovriga ärenden:
a) Information om uthyrning av lokal 5 (Doe Morris).
Forhandlingar pâgâr.
b) Avgâende medlemmar fran styrelsen, Viktoria Björk, RolfBlom och Per Aronsson
avtackades av stämman fOr väl utfOrt arbete.
c) Pàminnelse orn garagestadning 4 maj mellan 9 och 15 (alla bilar ska flyttas).
d) Begaran om bekampningsmedel mot flugor runt soprummet pa sommaren.

§ 20 Lars Engstrom tackade fOr visat fOrtroende och förklarade stärnman avslutad.
OrdfOrande vid fOreningsstamman

ProtokollfOrare

/

/
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Justeringsman

Ingegerd Karlsson

Heidj,uI1i

Protokolls bilagor:
a) Rostlangden
b) Revisorsberättelsen
c) Motionema i original
d) Valberedningens fOrslag

