
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostads rättsfören i ngen Akte rn, XarlstaA
2018-04-1T kl. 1 8.00 i orrholmens bespisningslokal

Protokoll nr 1l20iB

§ 1 Stämmans öppnande
ordförande sören Nytomt hälsar deltagarna välkomna och
förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande för stämman
Tiil ordförande för stämman värjes ove pettersson.

§ 3 Val av sekreterare
Till sekreterare for stämman väljes Elsie Steiness.

§ 4 Godkännande av dagordning
Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.

§ 5 val av två protokortjusterare tiilika rösträknare
Tilljusteringsmän för dagens protokoll och tillika rosträknare
väljes Gunnar Halldin och Ulf Karlsson.

§ 6 Stämmans uflysande
stämman anses uflyst i laga ordning enligt stadgarna - enhälligt ja

§ 7 upprättande av dertagarförteckning och rösflängd
Närvarande medlemmar 56 personer som represent,erar 41 lägenheter.
Närvarande gäst: Ove pettersson, Vänerförvaltning AB.

§ 8 Föredragning av styrelsens Arsredovisning
Arsredovlsnlngen som utsänts till medlemmarna med kallelsen föredrogs
av ordforanden.
Under året har fem överlåtelse skett.
Stämman godkände redovisningen.

§ I Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2o1T föredrogs av
ordf. eftersom ingen revisor var närvarande.

§ {0 Balans- och resultaträkning
Fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017
tillstyrkes av stämman.

§ f ', Resuttatdisposition
Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och
revisorers forslag i årsredovisn ingen.



§12

§13

§14

§15

§16

§17

§18

Ansvarsfrihet
stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.

Arvoden
Beslutas att arvoden tiil styrerse och varberedning ska utgå enrigt budget.
Arvode till extern revisor utgår enligt faktura. lntin revisor 2o0a:_.

Budget 2A1f^
Fastställande av budget enrigt styrelsens förslag tillstyrktes av stämman.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valbered n in gens törslag :

Ordinarie ledamöter:
Sören Nytomt
Elsie Steiness
Anita Lind
Jan Olsson
Håkan Rhöse

Suppleanter
Anette Lundin

Val av revisorer
Hans Eriksson
Stefan Mott

Gazmend Mustafa 2 är nyval
Stämman beslutar enligt valbeiedningens förslag.

1 år kvar
1 år kvar
2 år omval
2 år omval
1 år fyllnadsval efter Anders Bladh

1 år kvar

1 år omval
1 år omval

Stämman beslutar enligt forslag.

Val av valberedning
stämmans beslut om omval av lnga-Britt Karlsson och
Gunilla Runesson.

Stadgarna
s.tyrelsens forslag till ändring av föreningens stadgar som överrens-
stämmer med Bostadsrätternas mönsteistadgar iola version 1.
Håkan Rhöse föredrog förtydrigande av väsenfliga ändringar i nya
stadgar för Brf Aktern. Största förändringen gällär Bostadirättshavarens
ansvar vilket utökats. (s 3s nytt). samt (§ a2 nytt) saknas i gamla
stadgar. Det gavs även rörtydligande om meddelande genom e_post.

stämman beslutade att införa nya stadgar för Brf Aktern.
F_or att ändringen skall kunna genomföås kråvs en extra stämma
vilket styrelsen kommer att kalla till.



§re Motioner som inkommit till styrersen för beslut på årsstämman
Motion 1 från Robert Josephsson
Om skylt "Privat område - hundrastning ej tillåten,,
styrelsens förslag att sätta upp skylt "privat område". Stämman tillstyrkte
styrelsens förslag.

Motion 2 frän Robert Josephsson
Om "information".
Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 3 från Robert Josepsson
Om "genomfartstrafiken"
Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 4 från Daniel och Staffan Ränkedal
Om "ramlås till cykelförråd".
Stämman beslutar avslag enligt styrelsens förslag.

Motion 5 från Lilian Svärd
Styrelsens fÖrslag att till resp. Iägenhet tillhandahålla 2 brandvarnare för-
sedda med tithiumbatteri med en livslängd på s-10 år. lnnehavaren an-
svarar fÖr uppsättning och därefter kontroll att brandvarnaren fungerar.
Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

Avslutning
ordf. förklarade stämman avslutad, och inbjöd till förtäring.

Vid protokollet
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