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Protokoll från årsstämma 2009
Datum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

2009-05-26

Plats: I föreningslokalen

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Thomas Broliden
Förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden fastställdes
Val av ordförande för stämman: Thomas Broliden
Val av protokollskrivare för stämman: Malin Nilsson
Val av justeringsmän för stämman: Magnus Benéus, Johan Skansen
Kallelse till stämman har behörigen skett
Dagordningen godkändes
Föredragning av styrelsen årsredovisning av Tomas Krikortz
Föredragning av revisorns berättelse av Lars Holmén
Balans och resultaträkning fastställdes av årsstämman
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Användande av vinst enligt förslag från styrelsen godkändes
Styrelsens beviljades behörighet som beslutande organ för ianspråkande och
reservering av yttre reparationsfondens medel.
Styrelsearvoden för räkenskapsåret 2009 fastställs till en middag för alla
ledamöter
Antal styrelseledamöter och suppleanter fastställdes till 5 ordinarie och 2
suppleanter
Till ordinarie styrelsledamöter valdes Thomas Broliden, Magnus Benéus, Tomas
Krikortz, Johan Skansen, Malin Nilsson och till suppleanter valdes Anders
Holmborg och Marianne Holmén
Till revisor valdes Lars Holmén och till revisorssuppleant Ingrid Aksnes
Till valberedning valdes Karin Ager och Andreas Wihlborg
Motion från styrelsen angående framtida byte av elstammar. Beslut togs att ge
styrelsen i uppdrag att inhämta mer information om projektet och kostnader för
föreningen och för enskilda medlemmar och återkomma med ett nytt förslag till
föreningen
Övriga frågor
 Fråga från Anders H om kölista till parkeringsplatserna – Thomas B redovisar att
det inte finns någon kölista – när plats blir ledig meddelas alla medlemmar.
 Inlägg från Lars Holmén om hyra av garage och förråd i huset
 Fråga från Karin A om fjärrvärmeanläggningen – Thomas B redovisar att den
efter kalibrering fungerar väl.
 Fråga om varför kortfristiga skulder ökat med drygt 1 000 000kr – svar är att de
flyttades tillfälligt till kassan och användes i jan-mars 2009 för att lösa 3 st lån
 Diskussion om Stockholms Stads ägarskap av marken på framsidan av huset om
möjlighet för oss att skicka förfrågan om att köpa marken
 Diskussion om delikatessjäv för Lars och Marianne Holmén som styrelseledamot
och revisor – stämman godkänner deras respektive åtagande
 Inlägg från Andreas W: När golvet i tvättstugan byts ut nästa gång så föreslås att
lägga in klinkers/plattor istället för att måla golvet
 Inlägg från Tomas K: Torkskåpet i tvättstugan bör bytas ut – stämman beslutar
att detta ska genomföras
 Inlägg från Magnus B: om någon är intresserad av en besiktningsprotokoll om
funktionskontroll av ventilationssystem gjord av Ulf Pettersson AB. Protokollet
finns i pärmen i tvättstugan
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 Inlägg från Ingrid A: har problem med drag och smuts som kommer in via
fönstren, har försökt täta fönstren men lyckas inte. Idé om att byta till 3glasfönster. Fönsterbyte kommer med stor säkerhet att minska
energiförbrukningen.
 Fråga från Tomas K: vill gärna förbättra vår miljö kring huset. Stämman
godkänner att inköp av tex lökar och små växter i lagom mängd bekostas av
föreningen
 Fråga från Andreas W: kan vi dra vattenslang ut från huset till baksidan.
Stämman godkänner att detta ordnas
 Fråga från Andreas W: kan vi städa undan cyklar som inte används. Beslut av
stämman att vi rensar detta under städdagen 14 juni
Stämman avslutades

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Malin Nilsson

Thomas Broliden
Tomas Kri Magnus Benéus

Justeras

Johan Skansen

