Sångfågeln 1

2015-04-28

Ordinarie årsstämma för Brf Sångfågeln 1, 2015-04-28
Plats: Trandansens samlingslokal, Mariehemsvägen 13E.
§1

Upprättande av förteckning
över närvarande medlemmar,
ombud och biträden
(röstlängd).

Beslöts att låta närvaro-lista cirkulera under mötet och
att mötesdeltagarna skriver under denna.

§2

Val av ordförande vid
stämman.

Berndt Andersson utsågs till ordförande för
årsstämman.

§3

Anmälan av ordförandes val av Ordföranden anmälde Christer Andersson som
protokollförare.
protokollförare för årsstämman.

§4

Fastställande av dagordning.

Årsstämman beslöt fastställa den utsända
dagordningen.

§5

Val av två justeringsmän tillika
rösträknare.

Johan Karlsson och Stig Andersson utsågs till
justeringspersoner tillika rösträknare.

§6

Fråga om kallelse till
årsstämman behörigen skett.

Stämman godkände att kallelse skett i enlighet med
vad som framgår av föreningens stadgar.

§7

Föredragning av styrelsens
årsredovisning.

Styrelsens årsredovisning genomgicks. Tommy
Danielsson föredrog resultat- och balansräkningen.
Årsredovisningen godkändes av stämman och lades till
handlingarna.

§8

Föredragning av
revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen, upprättad av KPMG AB,
genomgicks och godkändes därefter av stämman.

§9

Beslut om fastställande av
resultat- och balansräkning.

Årsstämman fastställde den presenterade resultat- och
balansräkningen för 2014.

§10

Beslut i fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

§11

Beslut om användande av
uppkommen vinst eller förlust.

Resultatet för verksamhetsåret 2014 uppgick till 293
402 kronor. Stämman beslöt att balansera resultatet i
ny räkning.

§12

Beslut om arvoden.

Stämman beslöt att höja styrelsens ram från 17 000 till
20 000 kronor och att mötesarvodet förblir oförändrat
med ett mötesarvode om 500 kronor per möte.
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§13

Val av styrelseledamöter och
suppleanter.

2015-04-28
Mandatperioden för tre ordinarie ledamöter, Ragnhild
Lindström, Janne Koski och Christer Andersson, går ut.
Även mandatperioden för en suppleant, Gunnar
Gilenstam går ut. Övriga ledamöter, Anita Jansson och
Tommy Danielsson, har ett år kvar av sina
mandatperioder.
Valberedningen, bestående av Mårten Lindgren och
Per Folkesson, föreslog att styrelsen för det kommande
året ska bestå av fem ledamöter och en suppleant.
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens
förslag.
Valberedningen föreslog nyval av Ragnhild Lindström,
Jonas Karlsson och Douglas Hallöv som ledamöter för
två år. Valberedningen föreslog också nyval av Gunnar
Gilenstam som suppleant i två år.
Även här beslutade stämman i enlighet med
valberedningens förslag.

§14

Val av revisor och suppleant.

Stämman beslöt att revisionsbyrån KPMG AB ges
fortsatt uppdrag som revisor för föreningen under
verksamhetsåret 2015.

§15

Ev. val av valberedning.

Per Folkesson och Mårten Lindgren omvaldes av
stämman till att utgöra valberedning även för det
kommande året.

§16

Övriga ärenden, vilka angivits i
kallelsen.
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a, Medlem Riksbyggen
Intresseförening

Ordförande och styrelsen via Tommy berättade om hur
det fungerar att vara en Riksbyggen Intresseförening.
Styrelsens förslag var att bli en sådan. Stämman
beslutade enligt styrelsens förslag. En extrastämma
kommer att hållas för att slå fast beslutet och
förändringen av föreningens stadgar till Riksbyggens
normalstadgar.

b, Stadgar, namnbyte

Av punkten ovan följer formaliteten att föreningen byter
namn till Riksbyggen Sångfågeln 1.

c, Kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsens hade förslaget till stämman att i föreningen
skaffa kollektivt bostadsrättstillägg gentemot Folksam.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
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Fem motioner hade inkommit. Motionerna genomgicks
och styrelsens svar samt förslag till stämmobeslut
redovisades.

d, Motion 1, Förslag: att införa
sortering av matavfall.

Styrelsen svar och förslag till beslut: Då styrelsen redan
början arbeta med frågan föreslås stämman att bifalla
motionen.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att
bifalla motionen och låta styrelsen arbeta vidare med
frågan.

e, Motion 2, Förslag: att
Styrelsen svar och förslag till beslut: Styrelsen föreslår
iordningställa en
stämman att bifalla motionen.
belysningsstolpe vid infarten till
området.
Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att
bifalla motionen.

§17
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f, Motion 3, Förslag: att
förbättra informationsflödet på
hemsidan och även informera
om underhållsåtgärder för dem
närmaste åren.

Styrelsen svar och förslag till beslut: Styrelsen föreslår
stämman att bifalla motionen.

g, Motion 4, Förslag: att
styrelsen vid årsstämman
lämnar information om
förutsättningarna för ett ev.
medlemskap i Riksbyggens
intresseförening.

Styrelsen svar och förslag till beslut: Styrelsen hade
samma idé, se punkt a.

h, Motion 5, Förslag: att
styrelsen vid årsstämman
informerar om situationen
rörande cykelförråden och
vilka ev. åtgärder som
diskuterats.

Styrelsen svar och förslag till beslut: att arbete med
frågan redan påbörjats och att låta styrelsen arbeta
vidare med frågan.

Mötets avslutande

Årsstämmans ordförande tackade mötesdeltagarna
och förklarade mötet avslutat.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att
bifalla motionen.

Beslut har tagits i punkt a.

Stämman beslöt att godta förklaringen.
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Vid protokollet

Christer Andersson
Mötessekreterare

Justeras

Berndt Andersson
Mötesordförande

Justeras

Justeras

Stig Andersson
Justeringsperson

Johan Karlsson
Justeringsperson

4

