
Brf Kvarnberget i Gustavsberg
2022-45-L7

Protokol I fört vid ord i narie föreni ngsstä m ma 2022

Plats: Matsalen vid Värmdö Tekniska Gymnasium
Dag och tid: L7 maj 2022 kl. 18.30

Upprättande av förteckning (röstlängd) över närvarande röstberättigade medlemmar och mottagna

fullmakter för frånvarande röstberättigade medlemmar genomfördes i samband med att
medlemmarna kom in imöteslokalen.

1. Stämmans öppnande och fastställande av röstlängd
Styrelsens ordförande Bengt Bengtsson hälsade samtliga välkomna och förklarade det ordinarie

fören i ngsm ölet 2022 för öppnat.

Upprättad förteckning tillika röstlängd över närvarande medlemmar fastställdes. Noterades alt27
medf emmar var närvarande varav 22 med rösträtt. Röstlängden bifogas protokollet.

Ordförande informerade om att tillfälle kommer att ges till öppna frågor efter det att stämman

avslutats.

2.. Val av ordförande på stämman
Mats Roesgaard 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.

s. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Thomas Herrström och Inger Land6n valdes 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 (5 april) och senast två veckor (3 maj)

innan stämman.

o Förannonsering har skett via nyhetsbrev nr 22A22-03-31 och på föreningens anslagstavlor 2A22-

O4-L9.lnformation gavs om att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april. Utdelning

till samtliga postfack med kallelse, dagordning med bilagor gjordes 2022-04-28.

Stämman konstaterade att kallelsen till föreningsstämman har skett inom ramen för vad stadgarna

föreskriver.
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7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelseordföranden sammanfattade och kommenterade tillsammans med Hans Adolfsson de
viktigaste åtgärderna under det gångna verksamhetsåret 2021.

Hans Adolfsson redogjorde för ekonomin och med viss fördjupning kring valda delar av det
utskickade förslaget till årsredovisning. Ett urval aktuella nyckeltal presenterades. Jämförelser med
likvärdiga bostadsrättsföreningar visar att vår förepihg har en god ekonomi.

Detaljerat underlag återfinns i årsredovisningen och presenterades vid mötet i form av ett antal PP-

bilder. Bildserien kommer att läggas upp på föreningens hemsida för den som vill titta vidare på den.
I korthet kan insatserna under 202L sammanfattas enligt nedan:

o Beslut om uppgradering av värmecentralerna
. Upphandling av utbyte av värmepumpar och styr- och reglersystem i värmecentralerna
r Två lägenheter drabbade av låckage från radiatorer
e Genomförda två städdagar 8 maj och 13 november
o Höjning av årsavgifterna med 7 o/o from 1 januari 2Q21, för lägenheterna resp. med 10 Yo from

1 april 2A2Lför bilplatserna
o Hinder för genomfartstrafik på Kvarnhjulsvägen

Stämman godkände den utsända årsredovisningen för verksamhetsåret 2021.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Hans Adolfsson föredrog revisorns revisionsberättelse där revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för
styrelsens medlemmar samt föreslår att stämman godkänner styrelsens förslag till
resultatdisposition.

Stämman godkände den föredragna revisionsberättelsen.

e. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Förslaget till resultat- och balansräkning fastställdes av stämman.

ro. Beslut om resultatdisposition
Resultatdispositionen godkändes enligt styrelsens förslag, vilket i sin tur tillstyrkts av revisorn.

rr. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 enligt revisorns förslag.

rz. Verksamhetsplan för 2A22-2023
Styrelsen presenterade planerade insatser för 2022.lnsatser för 2023 ber styrelsen att få återkomma

till.
o Utbyte och uppgradering av värmepumpar, avgasare och s§r- och reglersystem i

värmecentralerna.

o Byte till LED-belysning i samtliga sex hissar

r Rengöring och reparation av skador på fasader
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r OVK (Obligatoriskventilationskontroll)

r lnstallation av ett begränsat antal laddpunkter för el/hybridbilar
o Återbetalningskalkyl för laddboxar (redovisades med en serie pp-bilder)

I samband med presentation av åtgärder enligt underhållsplan framlade styrelsen en budget för 2O22

som även innehöll specifikation av nämnda underhållsåtgärder. Budgeten visade på ett positivt

driftresultat om 610 000 för 2022. Planerade underhållsåtgärder enligt presentationen visade på

kostnader om L 484 000 tkr.

ra. Beslut om arvoden

Styrelsearvodet har sedan några år tillbaka utgjorts av två basbelopp. Mötesordföranden föreslog att
arvodet ska vara oförändrat två basbeloppför 2A22.

Stämman beslöt att tillstyrka förslaget om två basbelopp för 2A22.

r+. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, se bilaga:

Omval på L år
Hans Adolfsson
Bengt Bengtsson
Siwert Gårdestig
Mia Jannering

Nvval på 1 år
lngrid Algernon
Jessica Bäcklund

Omval på 1år
Olle Kannö,

Linda Johansen

ledamot
Iedamot
ledamot
ledamot

ledamot
suppleant

revtsor

suppleant

rs. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

Båda är auktoriserade revisorer och ingår i företaget MT Revision, Kammakargatan i Stockholm.

re. Val av valberedning

Till ledamöter i föreningens valberedning valdes:

Thomas Nordström, sammankallande

Roger Lilja

MichaelMoore
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rz. Behandling av motioner

Motion hade inlämnats av

o lnger Abrahamsson: Föreslår att gräsytan längst ner vid Kvarnhjulsvägen återställs och förses

med stora stenar som förhindrar okynneskörning och felparkeringar.
o Roger Lilja: Föreslår att lås installeras för soprummen samt att parkeringsskylt sätts upp på

Väderkvarnsvägen.

o Rolf lhre: Förslag och synpunkter angående insyn och styrning av styrelsearbetet.

Motionerna har inlämnats i laga tid inför föreningsstämman och har bifogats handlingarna inför
föreningsstämman.

Styrelsen har avgivit förslag till svar på motionen, förslagen har delgivits i handlingarna till stämman.

Stämman beslutade enligt följande för de tre motionerna:

lnger Abrahamssons motion: stämman beslutade tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens

förslag

Roger liljas motion del 1 (låssystem för soprum): stämman beslöt att överlämna till styrelsen att
stämma av förutsättningarna för den praktiska hanteringen av ett låssystem med den aktuella

entreprenören.

Roger Liljas motion del 2 (parkeringsskylt Väderkvarnsvägen): §tämman beslöt att tillstyrka
styrelsens förslag till motionssvar

Rolf lhres motion: (synpunkter på styrelsearbetet) stämman beslöt att godkänna styrelsens svar på

motionen vilket innebar avslag på densamma.

ra. Avslutning

Mötesordföranden förklarade därefter det ordinarie föreningsmötet för avslutat och inbjöd

deltagarna till en öppen diskussion om föreningens verksamhet med fokus på behov av underhåll och

uppgradering av undercentralerna.

w6
Mats Roesgaard Sjödin

-l^/
A *q,rt Åor,'ilr.
lnge/ Land6n

Protbkolljustera re

4

Justeras

Thomas Herrstlöm
Föreningsstä mmans ordföra nde
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Laine Edren, Tuulikki

Tol!esson Lettstrand, Charlotte
Maths-Uno

Kastlund, Annika

Hafstad, Jan Ove
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