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Protokoll nr 1/2013

§ 1 Stämmans öppnande
Ordftirande Mikael Nilsson hälsar deltagarna välkomna och frrklarar stämaan
öppnad.

§ 2 Godkånnande av dagordning
Der med kallelsen utsiinda dagordningen godkiinnes.

\- 
§ 3Ilelegarlörteckning och rösttängd
Nfovarande medlemmar: 4l personer som representerr 34 lägenheter.
N&varande gäst: Ove Pettersson, Viinerftrvaltning AB.

v 
§ 4 YeI av ordfi6rande fiir sEmman
TilI ordftirande flir stiimman väljes Ove Pettersson"

§ 5 YaI av sekreterare
Till seketerare ftlr stiimman väljes Inga-Britt Karlsson.

§ 6 VaI av justeringsmän och röstriktrare
Titl justeringsmän 6r dagens protokoll ochtillika rösträknare väIjes
Perlind och Gunnm Rosenberg.

§ 7 §tämmans ut§sande
Stiimman anses utlyst i laga ordning enligt stadgama.

§ 8Årsredovisning
Årredovisningen, som utsänts till medlemmarna tiltsammans med kallelsen, för*as av!. Ove Pettersson. Ove betonar ftireningens goda ekonomi. Liten belåning per lägenhet och
en av s&ans lägsta avgifter per kvadratuaeter. Fyra överlåtelser har skett under året till mycket
goda mnriiljningspriser mycket beroende på det sjönära och cenfiala läget
Stiimman godkåinner redovisningen.

§ I Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avseende riikenskapsåret 2012 fdredras av Ove Pettercssn.

§ 10 Balans- och resulhträkning
Balans- och reurltatäkning ftir rtikenskapsåret 20 I 2 fasfställes.

§ 11 Resultatdisposition
Ståmman beslutar att resultatet skall dispneras enligt st5nelsens och rwisores ftrslag i
årsredovisningen.



§ 12 Ånwarsfrihet
Stämman beslutar att bevilja styrelsen anwarsfrihet ör det gångna räkenskapsåre*

§ 13 Aruoden
Beslutas att arvoden till s§relse och valberedning ska utgå enligt budgpt
Arvode till extem revisor utgår enligt fäkhra- Intern revisor 2000i.

§ 14 Budget20l3
Stämman besluar enligt framlagl budgetffirslag,

§ 15 Yal av styrelseledamöter och supplenter
Valberednin gem Srslag:
Ordinarie ledamöter:
Mikael Nilsson omval påtvå år

,..- El*ieSteinessnyvatpåtyåår
Naim Behami nyval påtvå år
Suppleanter:
§ören Nytomt nyval på två år
$tiimman beslutar enligt valberedningens ftrslag.

§ 16 Yal av reyisorer
Förslag på omval av Börje Anderson och Hans Eriksson på ett år.
§tåmman beslutar enligt fdrslag.

§ 1? YaI avvalkommittö
Stiimman beslutar välja Inga-Britt Kdsson ochKerstin Karlsson till valkommitd.

§ lS lnformation av ordlörande
Ordförmde Mikael Nilsson informerar.
Under sorrmaren kommer taksprång och vindskivor på samtliga hus att mäas och
gammalt dåligf virke aft bytas ut.
Styrelsen planerar *L bl1e hkningsqystem i tvättstugoma.
För övrigt hfuvisar Mikael till allmiin fragestutrd efter stiimmans avslutande. Frågeshraden
kommer inte at Sras till protokollet, men uppkomna frågor behandlas av styrelsen.

§ 19 Motioner som inkommit tiII s§relsen Iör beslut på årsstämman

\- Motion från Per Lind angående om installation av'Rörelsedetektorer i trapphus och
kållare'.
Styrelsen ftireslår at motionen bifalles och undersöker koshad-
Stihman besluär enligt styrelsens ffirslag.

Motion från Robert Josephsson angåendo'Hemtelefonnummer,.
Styrelseu ftireslfu avslag av motionen
Stämman beslutar enligt s§rrelsens ftrslag.

Motion från Johan Brosffim angående "Genv:ag tiII skolan'.
§tyrelsen ftireslår avslag av motione,n.
Sffimman beslutar entigt s§arelsens frrslag.



Motion från Johan Broström angående "Tillgång till huvudsäkring*r'.
Styrelsen fiireslår avslag av motionen.
Stämman beslutar avslag.

Motion från Steve Larsson rngående "Porttelefoner-.
Styrelsen avslår motionen eftersom gnrnden till problemet nu är IösL
Stiimman beslutar enligt ovan

Motion från Robert Josephssor angående'Yita pärmens handlinger'.
Styrelsen ftireslår bifall av motionen med rcservation ftr vid utskick av flera pryer
måste dessapånågot sätt fiistas ihop.
Stiimman beslutar enligt styrelses fiörslag.

Motion från Robert Joeephsson argående'Komplettering av årsmötwhandlingar
b€ffi fiilrde budgetfiörslrg'.
S§telsen fiireslår avslag av motionen.
Srämrnao be*lutar eoligt styrelsens ftrslag.

Motion fnån Robert Jmephsson angående'Bättre parkeringsövervakning'.
S§relsen fireslår avslag av motionen-
Stiimman b€slutar i enlighet med stpelsen.

§ 20 Åvslutande
Ordftrande ftirHara stiimmm avslutad ochtackar avgående s§nelseledamötermed blommor.
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