Ordinarie fiireningsstflmma i BRF Slagrutan
2018-04-24

Niirvarande:

Enligt rdstliingd (bilaga)

Plats:

Ake Pefferssons ltgenhet 1501

l.

Stlimmans iippnande
Elinor Minsson dppnade stiimman.

2.

Godkiinnande av dagordning
Stiimman godkiinde utsiind dagordning.
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Risunda Vattentorn

3.

Val av stflmmoordfiirande
Elinor Minsson utsigs till stiimmans ordftirande.

4.

Anmiilan av stflmmoordfiirandens val av protokollfiirare
Anita Hellberg utsigs till protokollftirare.

5.

Val av tvi justeringsmfln, tillika rdstrliknare
Ake Pettersson och Henning Blombtick utsigs till justerare och rdstriiknare.

6.

Fnflga om stflmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stiimman godkiinde kallelsen.

7.

FaststflHande av rdstliingd
Rdstl?ingd fastst6lldes enligt protokollets bilaga.

8. Fdredragning

av styrelsens irsredovisning
Anna Giirder ftiredrog irsredovisningen fiir riikenskapsfuet}}lT

g.

.

Fdredragning av revisorns berflttelse
Ake Pettersson ftiredrog revisionsberiittelsen.

10.

Beslut om faststlillande av resultat- och balansriikning
Stiimman faststiillde de framlagda resultat- och balansriikningarna.

11.

Beslut om resultatdisposition
Stiimman godkrinde den ft)reslagna resultatdispositionen av 6rets redovisade overskott
p694 065 SEK. Stiimman beslutade att balansera detta belopp i ny rtikning, efter
bokftird awiikning mot fond ftir yttre underhill.

om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiterna
Stiimman beslutade ge styrelsen Elinor M6nsson, Anna Giirder och Anita Hellberg
samt suppleanten Arne Jdnsson ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret 2017 .

12. F r hga

13. Beslut om arvoden

fiir niistkommande verksamhetsir

Stiimman beslutade attinga arvoden utgar under niistkommande verksamhets6r.
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14.

Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Stiimman beslutade attvdljaElinor Minsson, Anna Giirder och Anita Hellberg till
ordinarie ledamdter samt Arne Jdnsson till suppleant i styrelsen {iir niistkommande
mandatperiod. Fdr omval stiillde de ordinarie ledamriterna villkoret att en
fastighetsftirvaltare upphandlas ftir att hjAlpa till med skdtseln av fastigheten. Stiimman
hade inget att inviinda mot villkoret.

15.

Val av revisor och revisorssuppleant
Stiimman beslutade att viilja Ake Pettersson
revisorssuppleant.

16.

till revisor och Henning Blombiick till

Val av valberedning
Steimman beslutade att viilja Christina Kellberg och Ake Pettersson
valberedningen.

17.

till

ledam<iter

i

Andring av stadgarna p g a flndring i lagen (1987:667) om ekonomiska fiireningar
Anita Hellberg och Anna Giirder ft)redrog det ftirslag som liimnats av Lars-Goran
Karlsson pi Sindri ekonomi till tindring av stadgarna som beh<iver g<iras ftire den l juli
2018. Eftersom samtliga liigenheter inte fanns representerade pi sfitunman kunde nigot
beslut om stadgeiindring inte fattas. I stiillet beslutades att styrelsen kallar till en
extrastiimma. Under pigiende diskussion om stadgetindringarnapipekade Arne
Jdnsson att bostadsriittsftireningen m6ste vara uppmiirksam pi hur personuppgifter
s6som e-postadresser hanteras pi t.ex. ftireningens hemsida.

18.

Ovriga frigor
Elinor Mdnsson informerade om det bes<ik i tornet som en representant fran ftiretaget
ACC Byggkonsult AB gjorde den 18 april med tv6 styrelsemedlemmar ntirvarande.
Styrelsen kommer under 6ret se till att det gdrs bide en energideklaration och en
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt att liimpliga itgiirder vidtas vad giiller
problem med avlopp, ventilation och ftinster.

19.

Avslutning
Elinor Minsson avslutade stiimman och tackade Ake Pettersson fiir viirdskapet.

Solna den27 april2018
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