Årsstämma
BRF Dykärret Mindre 11:
Protokoll nr 1 - 2012
Plats: Nurnberghuset

Typ av möte:

Årsstämma

Datum och tid: 2012-05-07, klockan 19.00-22.00
Närvarande

från styrelsen:

Lars Richt (Ordförande)
Anders Bergman
Eva l.lndhe
Michael Forsman
RolfWibard
Stefan Poon
Dag Gårdeman (Suppleant)
Jan Celarek (Suppleant)
Antal närvarande

medlemmar:

55
Antal

röstberättigade:

45

IJ}

§l.

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande

Lars Richt hälsar alla välkomna och ger en kort överblick över året 201l.

Stämman öppnades.

§ 2.

Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

§3.

Val av stämmoordförande

Stämmans förslag:

Lars Richt

Beslut: enligt förslag

§4.

Anmälan av stämmoordförandes

Ordförande

§5.

val av protokollförare

anmäler Stefan Poon till protokollförare.

Vaj av två justerare tillika rösträknare

Förslag: Louise Lindell och Anders He~ing
Beslut: enligt förslag

§6.

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Dag redogör för när samtliga blev kallade. Utskick gjordes den 22:a april 2012.
Beslut: Stämman godkänner

§7.

utlyst.

Fastställande av röstlängd

Beslut: 55 medlemmar

§ 8.

att stämman blivit stadgeenligt

närvarade varav 45 röstberättigade

godkändes av stämman.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars poängterar

att 2 felskrivningar

smugit sig in på årsredovisningen:

Sidan 2: Löner och arvoden skall ersättas med 128400
Sidan 8: Ordet "Försäkring"

Rolf går igenom teknisk förvaltning
Eva Lindhe sammanfattar
"Årstämma2012(ekonomi)"
Beslut: Föredragningen

istället för 256 800.

skall bytas ut mot "Mark och Gårdar"
och underhållsdelen.

resultaträkningen
)

2011 och berättar

om budget 2012. (Bilaga 2

godkändes av stämman.
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§ 9.

Föredragning av revisorns berättelse

Lars sammanfattar

revisionsberättelsen.

Beslut: Revisionsberättelsen

godkännes.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut:

Resultat- och balansräkningen

godkändes i enlighet med årsredovisningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Beslut: Resultatdispositionen

godkändes i enlighet med årsredovisningen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna
Beslut: Stämman ger ansvarsfrihet

för ledamöterna.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för

nästkommande verksamhetsår
Valberedningen
kommande

föreslog att storleken

av arvoden till styrelsen skall utgå med 3 prisbasbelopp

även för

år.

Beslut: Enligt valberedningens

förslag.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen

föreslog att förändra

Beslut: Enligt valberedningens
Valberedningen

styrelsens sammansättning

föreslog val av styrelseledamöter

-omval av följande

ledamöter

ledamot (1 år): Dag Gårdeman

-omval suppleant

(1 år): Jan Celarek

Beslut: enligt

och 2 suppleanter.

och suppleanter

enligt följande:

(2 år): Anders Bergman, Lars Richt, Rolf Wibard

-nyval av följande
-nyval suppleant(l

till 7 ledamöter

förslag.

år): Victoria Johansson

ovanstående

förslag

§15 Valav revisorer och revisorssuppleant
Valberedningen

föreslog val av revisor och revisorssuppleant

Revisor, omval:

Ulf Järlebro,

Revisorssuppleant,

enligt följande:

1 år

nyval: Barbro Nilsson 1 år

Beslut: Enligt ovanstående

förslag
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§ 16 Val av valberedning
Stämmans förslag:
Omval av sittande valberedning

i ett år: Barbro Forsgårdh, Maria Ahlsen och Eva Höjer

Beslut: Enligt stämmans förslag

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutria frågor samt av

föreningsmedlem anmälda ärenden
§17.1 Motion ang ändring av innergården
Ordföranden

och Rolf föredrog

motionen

Stycket om Träd och buskar-delen
motionen.

vid Ekehjelmstorget

12

och efter diskussion så enades stämman om att

samt stycket om Sittmöbler,

soffor och dylikt-delen

stryks bort från

Styrelsen anser att motionen anses vara positivt besvarad genom de åtgärder som planeras med att ett
staket är under planering även till gården till 12:an.
Styrelsens förslag: Att ge styrelsen i uppdrag attsätta upp staket och kodlås mot båda gårdarna.
Beslut: Enligt styrelsens förslag

§17.2 Motion från 2011 som återremitterades
balkonger
Michael redovisar styrelsen förslag till svar på motionen

till styrelsen, ang Inglasning av

i enlighet med bilaga 3 .

Förslag: Styrelsen föreslog att ingen inglasning skall göras på några balkonger.
Beslut: enligt styrelsens förslag

§17.3 Stadgeändring kallarförråd
Rolf föredrar

stadgeändringen

om källarförråden

enligt bilaga 4.

Styrelsens förslag:
-Under § 44 i våra stadgar om "Användning
föreslås att paragrafen

av bostadsrätten"

delas upp i två delar, §44a resp §44b.

-Ny §44a behåller nuvarande text från §44.
-Ny §44b får följande text:
§ 44 b Användning av förråd
i) Lägenhetsförråd
I årsavgifter alternativt årshyran för varje lägenhet ingår ett lägenhetsförråd
Lägenhetsinnehavare

placerat i källaren.

kan, i mån av tillgång, hyra extra förråd.

Styrelsen beslutar om fördelning
de som tillhör lägenheterna.

och hyra för extra förråd. Kontrakt skall upprättas

på alla förråd utöver

ii) Cykelboxar
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I cykel rum i källaren finns ett antal cykel boxar. Lägenhetsinnehavare
kan, i mån av tillgång, hyra
cykelbox. Styrelsen beslutar om fördelning och hyra för cykelbox. Kontrakt skall upprättas.
iii) Barnvagnsboxar
Barnvagnsbox

i trapphus

är till för gemensamt

bruk och får inte ockuperas av ett hushåll.

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Beslutet noterades som enhälligt.

§l

Förslag till stadgeändring betr. Namnbyte

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att föreningens
Ekehjelmstorget

Brf Ekehjelmstorget

namn ändras till Bostadsrättsföreningen

Beslut: Enligt styrelsens förslag. Beslutet noterades som enhälligt.

§17.5 Stadgeändringen om våtrummen
Rolf föredrar stadgeändringen om våtrummen enligt bilaga 5.
Styrelsens förslag: Under § 35 i våra stadgar om "Bostadsrättshavares
utgår i tredje stycket "golvbrunn med tillhörande klämring "
Beslut: Enligt styrelsens förslag. Beslutet noterades

rättigheter

och skyldigheter"

som enhälligt.

§17.6 Upphandling av bredband
Dag föredrar

frågan med en presentation.

Bilaga 6 samt enkät.

Styrelsen föreslår att i en enkätundersökning

efterhöra

om intresset att installera

nytt fibernät

i

fastigheten Om minst 65% av de boende är positiva till förslaget så får styrelsen i uppdrag att installera
fibernät med Ownit.
Beslut: Enligt styrelsens förslag. Beslutet noterades som enhälligt.

§18 Övriga frågor
§18.1 Information om upprustning av våra gårdar samt staketfrågan.
Lars berättar om ambitionerna
förbättra

om att göra gårdarna bättre. Victoria vill ha fler frivilliga för att kunna

gården.

§18.2 Tvättstugenycklar
Lars informerar

samt nyckeltaggar.

att de som inte fått nycklar och taggar kan hämta ut sådana efter stämman med

Anders.

§ 18.3 Anordnande av aktiviteter.
Eva uppmanar

till frivilliga för anordnande

av aktiviteter.
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§ 18 Stämmans avslutande.
Lars avslutar stämman.

Justerare

Justerare

;k~-~

~~oULt
Louise Lindell

Anders HeYsing

fuansz~
~

-
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