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Protokol! fört vid ordinarie föreningsstämma 20!9

Plats:
Dag och tid:

t.

Församlingshemmet vid Gustavsbergs kyrka
8 april 20L9 kl. 18.30

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Bengt Bengtsson hälsade samtliga välkomna och förklarade den ordinarie

föreningsstämman 2019 för öppnat.
Upprättad förteckning tillika röstlängd över närvarande medlemmar fastställdes. Noterades 38
närvarande medlemmar varav 27 är röstberättigade (se bilaga).

Ordförande informerade om att en anmälningslista kommer att cirkulera under stämman för
intresseanmälan till kurs för hjärtstartare samt att tillftille kommer att ges till öppna frågor efter

det att stämman avslutats.

2. Val av ordförande på stämman
Mats Sjödin valdes till stämmans ordförande.

3.

Ordförandes val av sekreterare
Anmäldes att ordföranden valt Siwert Gårdestig som sekreterare.

4.

Fastställande av dagordningen
Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Aengt-Åke Thårlin och lngrid Algernon valdes att jämte ordföranden på stämrnan justera dagens

protokoll samt att tillika vara rösträknare vid stämman.

6.

Fråga om stämman

blivit stadgeenligt utlyst

Enligt stadgarna ska kallelsen skickas ut tidigast sex veckor (= 25 februari) och senast två veckor
(= 25 mars) innan stämman.

r

Förannonsering har skett via nyhetsbrev 20L9-01-27 och på föreningens anslagstavlor 2019-

o

02-20.lnformation gavs om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 mars.
Utdelning till samtliga postfack med kallelse, dagordning med bilagor gjordes 2019-03-20.

Stämman konstaterade att kallelsen till föreningsstämman har skett i enlighet med stadgarna.

7.

Föredragning av styrelsens årsredovisning
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Styrelseordföranden tillsammans med Hans Adolfsson, Trine Werner och Thomas Herrström
sammanfattade och kommenterade de viktigaste åtgärderna under det gångna verksamhetsåret
2018 inklusive ett urval nyckel- och jämförelsetal. Sammanfattningsvis i punktform:
o Medlemskap tecknat med Bostadsrätterna.se
r omläggning av banklån
o Upphandling av ekonomisk förvaltning
. Uppdatering, underhåll och utveckling av föreningens hemsida
o Sju nyhetsbrev med information om vad som händer iföreningen
. Kontinuerlig tillgänglighet och kommunikation med medlemmar
. Tryckspolning samtliga avloppsstammar

r
o
r
o
r
r

Gallring av träd och buskar
Målning carportar, förråd och sopstationer
Byte av komponenter i styr- och reglerutrustning (undercentraler)
Höjning av tempkurvor och bättre flöden i värmesystem
Byte av belysning och frekvensmodul i hiss
Besiktning av putsskador på fasader

Hans Adolfsson redogjorde för hur föreningens ekonomiska utveckling med fördjupning av vissa
delar av densamma. Jämfört med bostadsrättsföreningar i närområdet påvisar vår förening en
hög ekonomisk status.

Den aktuella bildserien kommer att läggas upp på föreningens hemsida för medlemmar som vill
titta vidare på den.

8.

Föredragning av revisionsberättelsen
Hans Adolfsson läste upp revisionsberättelse där revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen

samt godkännande av förslag

e.

till resultatdisposition.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Förslaget

till resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

ro. Beslut om resultatdisposition
Förslaget

till resultatdisposition godkändes enligt styrelsens förslag, vilket i sin tur tillstyrkts av

revisorn.

rr. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 enligt revisorns förslag.

rz. Verksamhetsplan för 2OL9-2O20
Styrelsen presenterade aktuella planer och åtgärder
Åtgärderna presenteras nedan i punktform:
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Planerade insatser för 2019

.
o
o
o
e
.
o

Uppfräschning av trapphus och gästlägenhet
Planering för anskaffning av laddstationer för elbilar

lnköp av två hjärtstartare och utbildning av medlemmar
Genomgång och förnyad upphandling av fastighetstjänster

Uppdatering av underhållsplanen
Åtgärder avseende fasadskadorna
Målning av träfasader vid entrderna

Ekonomisk översikt 2019

o

En ekonomisk översikt för verksamhetsåret 2019 presenterades.

rg. Beslut om arvoden
Stämman beslöt att tillstyrka valberedningens förslag om oförändrat styrelsearvode, två
basbelopp, fram till den ordinarie föreningsstämman 2020.

ra. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Styrelsens sammansättning under 2018 har varit fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
Noterades att två ledamöter (Trine Werner och Thomas Herrström) avsagt sig omval from

föreningsstämman 2019.
Valberedningens förslag är att de ordinarie mandaten tills vidare begränsas till fyra ledamöter
med stöd av en suppleant.
Valberedningens förslag om fyra styrelseledamöter samt en (1) suppleant antogs av stämman.

rs. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag ändrades till förmån för omval av Jan Ove Hafstad som suppleant
stället för nyval av Christer Gretas. Stämman beslöt i övrigt enligt valberedningens förslag:

i

Omval

Adolfsson
Bengtsson
Siwert Gårdestig
Jan Ove Hafstad
Hans

Bengt

ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Nyval

Marja

Mäki

ledamot

re. Val av revisor och revisorssuppleant
ET Revision AB

omvaldes enligt valberedningens förslag.
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rz. Val av valberedning
Något förslag till särskild valberedning förelåg inte till beslut. Stämman beslöt därför att styrelsen
tillika ska utgöra valberedning för 2019 och fram till och med föreningsstämman 2020.

ra. Trivselregler
Ett förslag till Trivselregler har skickats ut på remiss

till medlemmarna där ett antal synpunkter

med förslag lämnats under hand. Svaren har varit genomgående positiva och konstruktiva.
Förslaget till Trivselregler har uppdaterats med beaktande av inkomna synpunkter.
Stämman beslöt att anta förslaget till Trivselregler med omedelbar tillämpning samt att dessa ska
publiceras på föreningens hemsida.

rg. Ställningstagande

till motion om matavfall

Motion har den 4 mars inlämnats till föreningsstämman av Jonas Lindqvist (lgh 531) med förslag
att föreningsstämman ska besluta om att fastigheten ansluts till Värmdö kommuns
matavfallsinsamling. Visst kompletterande beräkningsunderlag har tidigare Iämnats av Thomas
Nordström (lgh 323)med samma syfte.
Styrelsen har stämt av de ekonomiska och praktiska förutsättningarna via direktkontakter med
ansvariga tjänstemän på Värmdö kommun. Sammantaget kan vi konstatera att de ekonomiska

villkoren är relativt gynnsamma och med stor sannolikhet bör det inte medföra någon ytterligare
ekonomisk belastning för föreningens del utan snarare ge ett marginellt överskott jämfört med
dagens kostnader för sophämtning och beroende på vilken frekvens av avfallstömning vi väljer.
Styrelsen kan också konstatera att det är miljömässigt motiverat att bidra med insatser som på
sikt påverkar vår närmiljö positivt och vi tror att det också ligger i medlemmarnas intresse.
Den nationella utvecklingen vad gäller sortering av matavfall går mot ett alltmer accepterat och

lagreglerat förfaringssätt. Sortering av matavfall kommer att införas generellt i landets
kommuner under hand och vår förening bör vara en del i den uWecklingen.
Styrelsen har enats om att för sin del tillstyrka motionen och föreslår att stämman ger styrelsen

i

uppdrag att ansluta fastigheten tillVärmdö kommuns matavfallshantering i enlighet med
kommunens praxis, viltkor och rutiner. Styrelsen bör också få uppdraget att återkomma med
praktiska anvisningar om hur sorteringen ska gå till för att fungera på ett för alla tillfredsställande
och smidigt sätt.
Föreningsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag och att motionen därmed ska anses

varabesvarad.
zo.

Avtackning och

avslut
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De avgående ledamöterna Trine Werner och Thomas Herrström avtackades av styrelsens

ordförande som också delade ut varsin blombukett.
Därefter förklarades den ordinarie föreningsstämman för avslutad och styrelseordföranden
Bengtsson inbjöd till en öppen frågestund med styrelsen.

stämman

r:lbTtuyå
lngrid Algernon
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