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Föreningsstämma 2009

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Starrbäcken 2,
tisdagen den 21 april 2009 kl 19.00 i Kgl. Musikhögskolan, lokal 399.

§1

Stämman öppnades av Niklas Dahlstedt.

§2

Dagordningen godkändes av stämman.

§3

Advokat Robert Ström valdes som stämmoordförande.

§4

Stämmoordförande

§5

Till justeringsmän,

§6

Beslutades att stämman utlysts stadgeenligt.

§7

Fastställdes att 38 medlemmar

närvarade vid stämman. Röstlängden fastställdes

därefter till 34 representerade

lägenheter (inkl. en fullmakt).

§8

anmälde Eva Molander som protokollförare.

tillika rösträknare, valdes Ulf Harjulin och Björn Oden hammar.

Marina Fransson föredrog föreningens årsredovisning för 2008. Denna hade i förväg
publicerats på föreningens hemsida samt erbjudits till medlemmar
internet.

utan tillgång till
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§9

Revisionsberättelsen föredrogs av stämmoordföranden.

§10

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

§11

Stämman beslutade att till fonden för yttre underhåll avsätta 426568 kronor samt
att i ny räkning överföra det balanserade underskottet på 10675000 kronor.

§12

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§13

Stämman beslutade efter redogörelse av valberedningen att antalet styrelsemedlemmar och revisorer för nästa verksamhetsår skall vara:
Styrelsen, 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.
Revisorer, 1 ordinarie samt 1 suppleant.

§14

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen skall förändras och totalt uppgå till
100.000 kronor. Till detta kommer sociala avgifter för föreningen. Vidare
beslutade stämman att revisorerna skall erhålla skäligt arvode efter utställd
räkning.

§15

Stämman valde efter föredragning av valberedningen följande styrelse för nästa
verksamhetsår:
Ordinarie ledamöter:

Sofia Teljevik
Anita Merrill
Maria Fransson
Per Nihlen
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Marrisol Arreiano
Lennart Börjesson

Suppleanter:
Björn Hydbom
Marcus Myrberg

§16

Stämman valde efter föredragning

av valberedning följande revisorer

för nästa verksamhetsår:

§17

Ordinarie: Auktoriserad

revisor Mariette

Suppleant: Auktoriserad

revisor Mikael Östblom (omval)

Stämman valde följande valberedning

Leopoldson (omval)

för nästa verksamhetsår:

Niklas Dahlstedt
Karin Edberg
Niklas Dahlstedt utsågs till sammankallande.

§18

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

a)

Nya stadgar som antogs av föregående års stämma.
Stämman fastställde nya stadgar enligt bilaga.

b)

Motioner

som inkommit till stämman.

Motion 1: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
Motion 2: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

---------------------------------~------------
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Motion 3: Efter votering beslutade stämman med 19 röster mot 14 att
frågan om terrasser m.m. skall beredas aven arbetsgrupp
av Björn Odenhammar

underledning

och att eventuella utredningskostnader

bestridas av arbetsgruppen.

skall

Intresserade att deltaga i arbetsgruppen

kan anmäla sig till Björn Odenhammar.

Motion 4: Stämman beslutade att styrelsen i varje enskilt fall skall avgöra
hur den tekniska förvaltningen

skall hanteras.

c
Motion 5: Stämman förklarade

motionen besvarad med vad styrelsen anfört.

~ ··-.
C
§19

Stämmoordföranden

avslutade mötet.

Robert Ström

Eva Molander

Stämmoordförande

Sekreterare

, ..

LJi/~
Ulf Harjulin

Björn Odenhammar

Justeringsman

Justeringsman

Bilagor: Närvarolista/röstlängd,
dessa.

~~2~
fullmakt,

motioner till stämman samt styrelsen förslag till svar på

