
Protokoll frfln ordinarie fiireningsstiimma Brf Friisun det 2

Tid: Tisdagen den26 maj 2015, kl. 19.00
Plats: Restaurang Taste, Telegrafgatan 68, Friisunda

DAGORDNING: I enlighet med ftireningens stadgar.

1. Uppriittande av ftirteckning iiver nf,rvarande medlemmar, ombud och

bitriiden (riistliingd)

Pilar Karlsson hiilsade allaviilkomna till irsmotet. N?irvarande medlemmar faststiilldes

till25 personer, varav 21 personer var rcistberZittigade. Inga fullmakter inkom.

2.Yal av ordftirande vid stiimman

St?imman valde Pilar Karlsson till irssttimmans ordftirande.

3. Anmiilan om ordftirandens val av protokollftirare

Ordfbranden valde Joannis Grigoriadis till irsst?immans protokollftirare.

4. Faststiillande av dagordningen

Stiimman faststiillde dagordningen.

5. Val av riistriiknare samt fvfl personer attjiimte stflmmoordfiiranden justera

protokollet

Stlmman valde Kerstin Sjolund, Gustav III:s Boulevard 35, respektive Ingrid Persson,

Anders Lundstrrimsgata 8, till rdstriiknare samt justerare av f,rsstiimmoprotokoll.

6. Friga om kallelse till stiimman behiirigen skett
Stiimman beslutade att kallelse till stiimman behcirigen har skett.

7. Fiiredragning av styrelsens flrsredovisning
Arsredovisningen ftiredrogs.

Grista Berg informerade oss att i texten pi sida 5 och 7 sttr det att det ska vara linjiir

avskrivning utan for?indring i nyttjandeperiod. Dock i texten pi sida 14 st6r det att
byggnaden skrivs av linjdrt p6 100 ir, vilket innebAr avskrivning p6 totalt ll4 ht. Detta

[r fel och Gcista Onskar ingen foriindring i denna Arsredovisning utan att detta blir
tillriittalagd till niista 6rs stiimma.

Erik Grrinlund frf,gar giillande el-avtal, bl.a. niir det blev omforhandlad. Styrelsen
informerar att omftirhandline tillsammans med I
liinge sedan.
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Anders Ekldf frigade styrelsen niir bostadslflnen gir ut och om styrelsen jobbar aktivt

med aff ftirsoka fi s6 formAnliga riintor som mojligt. Camilla informerar att ett av

l6nen gir ut i juli och en i september och att vi aktivt ser till att florhandla fdr att erhilla
si lig ranta som mdjligt.

8. Fiiredragning av revisionsberiittelsen

Revisionsberiittelsen ftiredross.

9. Beslut om faststiillande av resultatriikningen och balansriikningen samt beslut

om resultatdisposition.

StZimman beslutade att faststZilla resultatriikningen och ftilja foreslagen

resultatdisposition.

10. Beslut i frflga om ansvarsfrihet fiir sfyrelsens ledamiiter

Sthmman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11.Beslut om arvoden

StZimman beslutade att det totala arvodet ftir styrelsen Ziven n?ista 6r skall vatafrir

gAnger ridande prisbasbelopp.

l2.Yal av styrelseledamiiter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt forslag till ordinarie styrelseledamciter enligt

ftljande:

Pilar Karlsson, Gustav III:s Boulevard 35

Erik Hflggblad, Gustav II:s Boulevard 31

Camilla Brinck, Gustav III:s Boulevard 3l

Joannis Grigoriadis, Gustav III:s Boulevard 35

Bjilrn Strenger, Gustav III:s Boulevard 3l

Valberedningen presenterade sit fiirslag till suppleanter enligt foljande:

Ingrid Persson, Anders Lundstroms gata 8

Oscar Sjddin, Pomonagatan 5

Per-Gunnar Daiimlichen

Ayesha De Costa

G6sta Berg begiirde omrostning om det skulle vara fem eller ffra suppleanter och att

beslut skall tas giillande ofiiriindrat antal ordinari



St?imman beslutade att styrelsen ska ha ffra suppleanter och oforiindrat antal ordinarie

ledamoter (5 st).

Stiimman beslutade attvdljavalberedningens forslag till ordinarie ledamoter och

suppleanter.

13. Val av revisor och suppleant

Stiimman beslutade att Borev AB kvarst6r som revisor.

14.Val av valberedning

Therese Strenger har tackat nej till att fortsliffa i valberedningen.

Stflmman valde Erik Grdnlund Pomonagatan 1 och Niklas Casserstedt, Gustav III:s

Boulevard 37 tlll valberedning.

Stiimman valde Niklas Casserstedt som sammankallande.

15. Styrelsens fiirslag till nya stadgar enligt bilaga

Pilar gir igenom de ft)riindringarna i stadgarna och anledning till det.

Gdsta Berg foresltr att man iindrar utgifter istiillet till utbetalningar och avsrittningar,

samt att irsavgifterna baseras pi insats enligt stadgar, ordet insats lindras till ist[llet

andelstal.

Navid uppger att utgifter Zir den term som samtliga bostadsr?ittsft)reningar i Frrisunda

valt att anvlnda sis utav.

Bjorn Strenger foreslf,s att stdmman ska godk[nna fordndringarna och att styrelsen

vidare slkerstiiller att korrekt formulering anv?inds vid dndring av stadgarna.

Pilar gir igenom det nya tilliigget iparagraf 7 gallande andrahandsuthyrning.

Gosta Berg ftiresllr attman flyttar "Pantsiittningsavgiften betalas av pantsiittarerr."

frin bcirjan av stycke 9 till slutet pi stycke 8 (allts6: till stycke 8 skall forsta meningen

frfln stycke 9 tillfogas). D2irefter skall de nya stycket som iir allra liingst ner pf, sidan

komma. Sedan skall stycke 9 komma, "Foreningen fi i ovrigt unte ta ut' '.".

Stiimman beslutade att beh611a styrelsens forslag pA iindring av ordet kostnad mot

utgtft, samt 2indra enligt Gostas forslag (se beskrivning ovan) och med den

for[ndringen godta dem nya stadgarna.



16. Motioner frfln medlemmar enligt bilagor

Magnus Cederstrrim har inkommit med en motiQn giillande nya cykelstiill med

mdjlighet att l6sa ram.

St?imman avslutades.

Ar s s t rimm an s or dJbr an de

Justerare

Vid protokollet

Bjrirn uppger att styrelsen kanske skall presente{a sitt forslag pi den extrainsatta

st[mman.


