Protokoll vid Ordinarie föreningsstämma med BRF Svindersvik i Nacka (org.nr 769608-6995)

Datum:

Torsdagen den 28 april 2016

Tid

19.00-21.00

Plats

Föreningslokalen Henriksdalsringen 10

Förutom medlemmar i föreningen deltog Hans Lennholm förvaltare och Staffan Verho förvaltare
samt Annika Ekblom Appelberg (kontorsansvarig föreningskontoret).
§ 1 Stämman öppnas
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Christer Westin.
§ 2 Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Christer Westin.
§ 3 Val av protokollförare.
Val av protokollförare. Jonas Melander valdes som protokollförare.
§ 4 Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet
Stämman valde Harry Holmberg att justera protokollet.
§ 5 Fråga om stämman blivit behörigen kallad.
Stämman fastställde att kallelse skett enligt stadgarna. Kallelsen har skickats ut med brev drygt 2
veckor innan stämman och dessutom finns kallelser uppsatta i samtliga trapphus.
§ 6 Fastställande av röstlängd
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen
godkändes som röstlängd. Antalet medlemmar som deltog på stämman var 48.
§ 7 Fastställande av dagordningen
Föreningsstämman godkände den föreslagna dagordningen.
§ 8 Framläggande av verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse
Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs av
Christer Westin. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen.
§ 9 Beslut om
a) Fastställande av resultat och balansräkning
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Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle balanseras i ny
räkning.
c) Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Föreningsstämman beslutade att arvoden ska vara oförändrat i förhållande till föregående år.
Totalt 500 000 kr för styrelse och revisorer 2016 exklusive sociala avgifter.
§ 11 Styrelsen presenterar budget för verksamhetsår 2016.
Se bilaga 2.
§ 12 Behandling av motioner (inga motioner har inkommit)
Sent inkomna förslag från medlemmar:
1 Berhane: Trasiga bräder mm på lekplatser. Det är BRF Henriksdalshöjdens del av lekplatsen.
2 Grillplats bör ordnas. Det ska ordnas, det är på gång.
3 Trädgård på utsida och insida på port 73-77 bör ordnas. Vi tar denna del i beaktanda.
Anna Horgby
Vill ha en kompostering. Tyvärr fungerar det inte på berget. Förslaget avslaget.
Kolonilotter, pallkragar. Motionen avslagen. Finns det intresse för att bilda en trädgårdsgrupp så ser
styrelsen positivt på att en sådan bildas.

§ 13 Val
a) ordförande, ledamöter och suppleanter enligt stadgarna
För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja Christer Westin till
styrelseordförande. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Roger Gloudemans på 2 år. Andreas
Berntsson och Per Arenlid valdes till nya ordinarie styrelseledamöter på 2 år. Till
styrelsesuppleanter omvaldes Leif Lindroth och Jan Huggare på 1 år. Iréne Tysell Sahl nyvaldes
som styrelsesuppleant på 1 år.
b) revisorer och revisorssuppleanter
Till auktoriserad revisor valdes Anders Ericsson, Allegretto Revision och till internrevisor valdes
Yvonne Jäderkvist, Eva Nykvist valdes till revisorssuppleant alla för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.
c) Valberedning
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Stämman beslutade att välja omvälja Sture Nordblom och Janet Vaha. Nyval av Leila Nore.
Sture Nordblom väljs som sammankallande.

§ 14 Övriga Frågor
Buset på berget. Vad gör styrelsen? Möte i Mars med polisen, Nacka kommun, Polarna,
Ica, samtliga BRF styrelser samt ägaren till ungdomsbostäderna. Samt en del engagerade

människor på berget. Mopedkörning. Det saknas en skylt som förbjuder mopeder. Den ska
sättas upp. Tillverkas smällarna på berget? Vi tror inte det. Sture tror att det är knallskott.
Klagomål klagar på rökning på balkongerna! Tyvärr får vi inte förbjuda det.
Information om hissombyggnaden av Hans Lennholm.

Frågor:
Ska fasaderna göras om? Det är inte aktuellt för närvarande.
Det är soplukt i trapphusen vad görs åt det? Sopor har fastnat högst upp i
sopnedkasten, dom sugs uppåt av fläkten. Sopor måste kastas i förslutna plastkassar.
§ 15 Föreningsstämman avslutades

Protokollförare

Ordförande vid föreningsstämman

Jonas Melander

Christer Westin

Justerare
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Harry Holmberg

