Protokoll fort vid ordinarie fOreningsstämma med medlemmar av
BRF Björksoppen 7 den 28/11 2017 Plats: BjOrkskolan

§ 1

Stamman Oppnades av foreningens ordförande Ola Backman som hälsade alla
välkomna.

§2

Dagordningen godkandes av stämman.

§3

Som ordfOrande for stämman valdes Philip Cohen.

§4

Som protokollfOrare fOr stämman valdes Eleonora Markiund.

§5

Björn Marklund och Monika LundstrOm valdes att jämte ordförande justera
protokollet.

§6

Stämman godkande att àrsmötet blivit I stadgeenlig ordning utlyst.

§7

Uppgorande av forteckning Over närvarande medlemmar samt fastställande av
rostlängd har skett och bifogas protokollet.

§8

OrdfOranden gick igenom ârsredovisningen, som senare fastställdes av stämman
och lades till handlingarna.

§9

Revisorernas berättelse Over granskning av forvaltning och rakenskaper for
verksamhetsàret 2016-2017 gicks igenom av ordfOranden. Berattelsen lades till
handlingarna.

§ 10

Stämman fastställde och godkande resultatrakning och balansrakning.

§ 11

Arets överskott, som enligt resultat- och balansrakning uppgâr till 2 275 792 kr,
blir tillsammans med balanserat resultat 740 656 kr. Styrelsen fOreslàr att
vinstmedlen disponeras sà att till yttre fond reserveras 2 000 000 kr och ur yttre
fond uttaga 400 000 kr fOr planerat underhâll, samt att i ny rakning
OverfOrs -859 344 kr. Stämman godkande styrelsens forslag.

§ 12

Stämman beviljade styrelsens ledamOter ansvarsfrihet fOr verksamhetsàret
20 16-2017.

§ 13

Styrelsen foreslog àrsstämman foljande arvoden:
12 000 kr/ar (oförändrat)
Ordförande
6 000 kr/ar (oförändrat)
Vice ordfOrande
6 000 kr/ar (ofOrändrat)
Sekreterare
4 000 kr/ar (oförändrat)
Styrelseledamot
1 000 kr/ar (ofOrändrat)
Suppleant
1 000 kr/ar (oförändrat)
Valberedning, sammankallande
600 kr/ar (oförändrat)
Valberedning, ovriga
550 kr/ar (oförändrat)
Revisor brf
Fastställs
av ârsmOtet till 300 kr/mote
Sammanträdesarvode
100 kr/tim
Timersattning for arbete utanför styrelseuppdrag
Stämman godkande förslaget.

§ 14

Val av styrelseledamöter:
Ola Backman omvaldes som ordförande for I àr.
Torbjörn Brännström och Ture Ahiund omvaldes som ledamöter, till en period
pa 2 àr.
Par Lindholm och Moa Bitten omvaldes som suppleanter till en period av I àr.
Eleonora Marklund och Eva Bask bar kvar I âr var av sin period.

§ 15

Till foreningens externa revisor valdes Berth Hagglund (PwC) for I âr. Som
extern revisorssuppleant valdes Erika Forsgren (PwC).

§ 16

Till foreningens revisor valUes Kjell-Arne Jacobsson for 1 ar. Inget forslag eller
nagon frivillig till revisorsuppleant, fanns att M fram pa stämman, sa den platsen
är for tillfället vakant.

§ 17

Till valberedning infOr nästa ordinarie stamma valUes Pontus Appelblad som
sammankallande, samt Thomas Lundqvist. Ytterligare en person bOr finnas med
i valberedningen. Detta kommer att arbetas fram med hjalp av styrelsen.

§ 18

Det faims inga I stadgeenlig ordning inkomna motioner.

§ 19

Foreningsstamman beslutade, med 41 roster mot 1, att for andra gàngen anta nya
stadgar eni styrelsens forsiag.
Det antecknades att stadgarna trader i krafi i och med att de registreras av
Bolagsverket.

§ 20

MötesordfOranden Philip Cohen avslutade stämman.

§21

Ovriga frigor:
Ovriga frgor togs i bOrjan pa stämman innan själva àrsmOtet startade.
foreningens ordfOrande Ola Backman svarade pa lite fràgor kring kommande
balkongarbete. Det kom även upp funderingar om firmabilar som star pa
besOksparkeringama Over natten, samt klagomàl pa boende som har sina bilar pa
tomgángkorning ganska ofta. Styrelsen foreslog att ta upp detta I nästa
nyhetsbrev och stämman fastställde detta.

Vid protokollet

Eleonora Marklund

Philip Cohen

BjOrn Markiund

7?,
Monika LundstrOm

