
Protokoll arsstamma 2015-04-23 

1. Stammans oppnande 

2. Godkannande av dagordningeno Dagordningen godkannes. Stammans svar: Ja 

3. Val av stamordforande 

Stefan Holmgren. Stammans svar: Jao 

4. Anmalan av stamordforandes val av protokollforareDAna Rodrigo Hojer. Stammans svar: 

Ja 

5. Val av justeringsman tillika rostraknare 

Evert Norberg och Georges Khoury. Stammans svar: Ja 

6. Fragan om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Stammans svar: Ja 

7. Faststallande av rostlangd ORostlangd 40 (fysiskt narvarande) OFullmakt 7 

Totalt 47 

Stammans svar: Ja 

8. Foredragning av styrelsens arsredovisning 

- Christer Johansson fran Deloitte berattar om foreningens ekonomi - den ar outstanding! Fa 

foreningar har lika bra ekonomi som Brf Fenix. Det ekonomiska laget beror pa bra 

amorteringstakt, extra amortering, bra upphandlingar av nya Ian, och nya gynnsamma 

rantelagen. Vi har heller inte haft nagra stora renoveringar/underhallskostnader. 

Vi har aldrig tidigare legat under ett positivt resultat pa 3 000 000 men i ar ligger vi nastan pa 

4 600 000 exklusive avskrivningar. Detta ar grunden till vi kan gora extra amorteringar och 

aven sanka avgiften med 10% i ar igen och anda ha en bra buffert for oforutsedda 

handelser. 

- Foreningen har ett Ian som forfaller i oktober 15, och ytterligare ett nasta ar. Bada tva 

kommer att forhandlas om och bidra ytterligare till foreningens starka ekonomi. 

- From 1 jan 2014 - ny lagstiftning: Man maste gora avskrivningar med minst 1 %. (Brf Fenix 

gor detta kontinuerligt). Renoveringar maste laggas som kostnader, inte som investering. 
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(Enbart ny eller tillbyggnad raknas som investeringar.) lnget av detta kommer att paverka 

Brf Fenix. 

Fraga fran Berti! Lundback: Ska vi som sitter har tycka att vi ska sanka avgiften 

ytterligare?DFraga fran Catrin Fridlund: Hur ska vi betala kommande stambyte i nya delen? 

Christer berattar att 542 kr/kvm ar snittavgiften, vilket kan anses vara lagt. DFraga fran Reijo 

Soreus: Skulle det paverka foreningens status som akta/oakta forening om vi sankte avgiften 

ytterligare? Christer bekraftade att det inte alls skulle foreligga nagon risk att vi blir oakta 

forening efter sankningen av avgiften. 

Stefan staller fragan: Kan skicka med fragan om ytterligare en sankning till nya styrelsen att 

besluta om under sommaren 2015. Stammans svar: Ja 

Fraga: Kostnaden for stadning har okat med 100 000 kr fran 2013 - 2014. Detar pga byte av 

stadfirma + extra stadningar. 

Stefan staller fragan: Kan stamman godkanna arsredovisningen? Stammans svar: Ja 

9. Foredragning av revisionsberattelse 

Efter revisorns granskning kommer foljande uttalande: DJag tillstyrker att foreningsstamman 

faststaller resultat och balansrakningen 

Jag tillstyrker att stamman faststaller styrelsens forslag till disponering av vinsten och att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 

Stammans svar: Ja 

10. Beslut om faststallande av resultat och balansrakning: 

Stammans svar: Ja 

11. Beslut om resultatdisposition enligt styrelsens forslag 

Stammans svar: Jao 

12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamtiterna 

Stammans svar: Ja 

13. Fraga om arvoden for styrelseledamtiter och revisorer for nastkommande verksamhetsar 

Valberedningen foreslar att arvodena fortsatter oforandrat 

Ordf: 3000 kr/ manDLedamtiter/suppl: 2000 kr/manDMtitesarvode: 500kr/mtiteDSekreterare: 

1 OOOkr/mote 
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Revisor enligt lopande rakning 

Stammans svar: Jao 

14. Beslut om antalet styrelseledamoter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 

5 ordinarie ledarmoter och 2 suppleanter (Styrelsen) 1 ordinarie och en suppleant 

(Revisor) OStammans svar: Ja 

15. Val av styrelseledamoter och suppleanter 

Jeanette Liljendahl 

Henrik DahlgrenODaniel Spang OElina Seigelstrand 

Lina Segerstedt 

Har alla 1 ar kvar pa sin mandatperiod 

Ana Hojer valjs till ordinarie pa 1 ar. Stammans svar: JaOlngrid Paulsson valjs till suppleant 1 

ar. Stammans svar: Ja 

16. Val av revisor och revisorsuppleanter 

Jonas Olsson (Stromssons revisionsbyra) som ordinarie revisor. Stammans svar: 

JaOStromson Revisionsbyra som suppeant. Stammans svar: Ja 

17. Val av ny valberedning 

Georges Khoury, Kerstin Frykberg, Erik Husen, Anna-Frida Rodin. Stammans svar: 

JaOKerstin Frykberg ar sammankallande. Stammans svar: Ja 

0 18. Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor samt av foreningsmedlem anmalt arende 

enligt § 38 

1. Utbyggnad av terrasserna pa A 162 

Stamman godkanner utbygge av balkonger: Stammans svar: Ja 

Stamman godkanner att styrelsen tar beslut om bygget nar bygglov val kommit in : Stammans 

svar: Ja 

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker detta forutsatt att bygglov beviljas, och att 

upplatelseavgift satts av styrelsen. 

1. Aterinforande av portkod till grindarna (utoka tiderna for portkodens funktion och inte 

ha nagra koder fran garden till portarna) 

Styrelsen svar: Styrelsen tillstyrker inte detta. 
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Stefans fraga ar om motionen kan atertas. Georges Khoury foreslar att stamman ska rosta, 

fler haller med om detta. Stamman rostar. DStammans svar: Motionen avslas. 

1. Kopa loss nischen van 2 Bondegatan 33 

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker detta. Upplatelseavgift satts av styrelsen. o Fragor: Vad 

ar det for pris? Satts enligt praxis. 

Stammans svar: Ja 

1. Till stamman hanford fraga fran styrelsen - Enligt stammobeslut 2011 sa har 

stamman rostat for oppning till granngarden. Grannforeningen har tagit 

samma beslut pa sin stamma 2014. Styrelsen foreslar att oppning sker i 

enlighet med gardsgruppens forslag. Forslaget kommer att presenteras pa 

stamman. 

Jeanette berattar: Stammobeslut 2011 att oppna till granngarden. Grannforeningen tog 

beslut forra aret att oppna mot var gard. Eftersom det vart mycket diskussioner sa valde 

styrelsen att inte agera nar beslutet fran grannforeningen gick igenom. ldag foreslar styrelsen 

att vi rostar for att oppna. 

Stammans svar: Motionen ar avslagen 

Rostrakning kravs. OJA: 140 NEJ: Overvagande nej . (lngen rakning gjordes) 

19. Stammans avslutande 

Stefan avslutar stamman. 

D 
Vid protokollet: 

~~··········· · ······ 
Justeras: o 
EvertNiVv: 
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