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Protokoll fört vid BRF Grängens ordinarie årsstämma 2008-03-24
§1

Föreningens ordförande, Lennart Rönnestig hälsade alla närvarande medlemmar
välkomna och förklarade den 61:e årsstämman för öppnad kl.19:10.
Mötet ägde rum i föreningens gemensamhetslokal Grängerian.
Dagordningen för årsstämman biläggs detta protokoll, se bilaga 1.

§2

Till ordförande för årsstämman valdes Arne Lundin.

§3

Till sekreterare för årsstämman valdes Greger Sundin.

§4

Avprickningslistan se bilaga 2 godkändes som förteckning över närvarande
Valberättigade medlemmar. Antalet valberättigade medlemmar var 68 st,
inga med fullmakter. 16 stycken övriga ej röstberättigade. Se bilaga 2.

§5

Dagordningen fastställdes.

§6

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anki Olsen och Lars Lindquist .

§7

Stämman godkände enhälligt att kallelse till årsstämman vederbörligen skett.
Meddelande kom upp i alla portar 1 månad innan mötet och årsredovisningen
delades ut i samtliga brevlådor i Grängen på söndagen 2 veckor innan mötet.

§8

Inga justeringar, mötet godkände årsredovisningen för 2008 enhälligt.
Not: Styrelsen får i uppdrag att se över hemsidan samt se till att cykelrummen blir
rensande på ett lämpligt förfarande.

§9

Ann-Helen von Meyer Bremen läste upp första stycket samt sista stycket ur
revisionsberättelsen. Revisorernas berättelse godkändes enhälligt. Se inlaga i
årsredovisningen.

§10

Stämman fastställde föreningens resultat och balansräkning.

§11

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag enligt beskrivning på sidan 8 att
fördela resultatet enligt Förslag till resultatdisposition.

§12

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för gällande räkenskapsår
1 januari 2008 – 31 december 2008.

§13

Stämman beslöt enhälligt, efter förslag från valberedningen att behålla nuvarande
arvodesnivåer.
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§14

Stämman beslutade att styrelsen får besluta om ersättning i samband med förlorad
arbetsinkomst får utgå om det har inverkat på det ordinarie arbetet.

§15

Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter skedde enligt valberednings
förslag ( valberedning Sören Asp och Christina Husdahl) med nedanstående
personer:
Lennart Rönnestig, ledamot
Greger Sundin , ledamot
Åsa Östedt, ledamot
Lars Landeman, ledamot
Jubin Ghassabei, ledamot

omval 2 år
omval 2 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 å
kvarstår 1 år

Nils Möllby, suppleant
Linda Månsson,suppleant
Anders Rönnkvist, suppleant

kvarstår 1 år
omval 2 år
omval 2 år

Lennart Rönnestig välkomnade Linda och Anders till styrelsen.
§16

Val av revisorer och suppleant skedde enligt valberedningens förslag
med nedanstående personer:
Folke Strömberg, revisor
omval 1 år (nyval till ordinarie revisor)
Annelie Karlsson, revisorsuppleant nyval 1 år

§17

Val av valberedning skedde enligt förslag från stämman med nedanstående
personer:
Sören Asp, sammankallande
Christina Husdahl

§18

omval 1 år
omval 1 år

Val av distriktsombud och suppleanter skedde enligt valberedningens förslag
med nedanstående personer:
Lennart Rönnestig, ombud
Greger Sundin, ombud
Åsa Östedt, ombud
Jubin Ghassabei, ombud
Lars Landeman, suppleant
Nils Möllby, suppleant
Linda Månsson, suppleant
Anders Rönnkvist, suppleant

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år
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§19

Övriga anmälda ärenden- motioner samt proposition.
8 stycken motioner har anmälts till stämman, se bilagor i årsredovisningen.
Beslut: Stämman beslöt enligt följande:
Motion 1:1
1:2
1:3
1:4

Att avslå motionen
Att styrelsen undersöker möjligheter och kostnader för ny utvärdering
Att avslå motionen
Att avslå motionen

Motion 2

Att styrelsen utreder och återkommer med förslag till åtgärd

Motion 3

Att styrelsen utreder och återkommer med förslag till åtgärd

Motion 4

Att styrelsen skyndsamt byter lås och upprättar en lista över utlånade nycklar
framöver

Motion 5

Att motionärerna tillfrågar intresserade boende och gör en skiss som presenteras till
styrelsen som sedan inhandlar önskade saker och tillsammans med motionärerna
gör ordning en trevlig innegård. Även motionärerna av motion 6 ska vara med

Motion 6:A
6:B
6:C
6:D
6:E

Se svar på motion 1:2
Att styrelsen tillser att plattorna sätts om samt utvärderar stolpar för biltrafik
Samordnas med motion 5
Riksbyggen har redan uppdraget som ska slutföras
Avslås med motiveringen att det redan är ett lågt pris

Motion 7

Att styrelsen fortsätter sitt uppdrag med att se till att varmvattnet ska fungera.
Kostnaden ska felsökning och åtgärder ska föreningen stå för, om ett fel upptäcks i
lägenhet ska lägenhetsinnehavaren stå för kostnaden i för åtgärder i lägenheten

Motion 8:1
8:2

Att styrelsen utreder möjligheten till fler torkskåp alternativt större torkskåp
Att avslå motionen då redan luftavfuktare har använts med dåliga resultat förut
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§20

Innan stämman avslutades, avtackade Lennart Rönnestig vår avgående
styrelsesuppleant Kerstin Dribe samt avgående revisor Ann-Helen von Meyer Bremen
med blommor och biobiljetter.
Lennart överlämnade blommor och ett biobiljetter till Arne Lundin som tack för
hans roll som ordförande för årsstämman.
Stämman förklarades för avslutad kl. 22:05.

Vid protokollet:

Justeras:

Greger Sundin

Anki Olsen

Vidi:

Arne Lundin, ordförande för årsstämman

Lars Lindquist

