
BRF Kvarteret Apelsinen

Arssfd mma
2013-05-29 Kl. 18:30

Lokal: Park

1. Stiimmans iippnande

Jouni Maki dppnar Kvarteret Apelsinens ordinarie Arsstiimma 2013.

2. Godklinnande av dagordning
Stiimman faststiiller dagordningen.

3. Val av stiimmoordfiirande
Stiimman viiljer Ove Schramm till stiimmoordfdrande.

4, Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare
Helena Andersson anmiils som protokollftirare.

5. Val av justeringsmiin tillika rOstriiknare
Sttimman viiljer Mikael Engvall (lgh 0902 Mockasinviigen 18) och Anders
Laurdn som justeringsmiin, samt Leif Andersson och Mirten Tynnsj<i som
rristriiknare.

6. Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stiimman bifaller att fbreningsstiimman har blivit utlyst i behdrig ordning.

7. Faststiillande av rOstliingd
Rdstl2ingden faststiills till 5 5 r<istbertittigade inklusive 3 fu llmakter.
Rdstliingden godklinns av st?imman.

8. Fiiredragning av irsredovisning

Stlmmoordfiirande Ove Schramm foredrar irsredovisningen for 2012.
Styrelsen skall skriftligen Aterkomma med en niirmare redogOrelse av Not 2
Driftskostnader i irsredovisningen. Samtliga punkter diir kostnaderna <ikat
viisentligt sedan 201 | ;
- Fastighetsskdtsel
- Reparationer
- Sophiimtning
- Tomriittsavgiild
- Ovrigafastighetskostnader
- Kabel-TV och bredband
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- Revisionsarvoden
- Ovriga externa tjiinser
- Konsult
skall redovisas vad som ingir i dessa kostnader. Denna information skall
distribueras till samtliga medlemmar.

9. Fiiredragning av revisorns beriittelse
St?immoordftirande ftiredrar revisorns bertittelse.

10. Beslut om faststlillande av resultat- och balansriikning
Stiimman faststiiller resultat- och balansriikning for 2012.

11. Beslut om resultatdisposition
Stiimman godktinner styrelsens ftirslag pi resultatdisposition.

12. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamiiter
Stdmman bevilj ar styrelsen ansvarsfrihet ftir riikenskap s itr et 20 | 2.

13. Beslut om arvoden it styrelseledamiiter nflstkommande verksamhetsir
Sttimman beslutade att under denna punkt samtidigt behandla Motion 8,
Siinkning av arvode ft)r styrelseledamdter och Motion 17, Arvode till
valberedningen.
Fdrslag att bibehilla tidigare irs arvode om 4 prisbasbelopp (ca 176.000:-) ftir
kommande 6r, men att en del av arvodet (vilket bestiims av styrelsen) ska gi till
valberedningen.
Stiimman bifaller fiirslaget.

14. Vat av ledamiiter och suppleanter
Valberedningen ftireslir ftiljande styrelseledamdter:
Anders Laur6n, Mirten Tynnsj6, Rolf Ek, Patrik Gergi, Kari Warner.
Valberedningen fiireslir ft lj ande styrel sesuppleanter :
Leif Andersson, Charlotte Brorsson.
Stiimman beslutar enligt valberedningens ftirslag.

15. Val av revisor
Fdrslag p6:
Revisor: KPMG (Per Gustafsson).
Revisor suppleant: KPMG
Stiimman bifaller ftirslaget.

16. Val av valberedning
Stiimman ftireslir ft lj ande valberedning:
Ritva Osterberg, Mockasinviigen 14 (sammankallande) ff
Kirsti Rantala, Mockasinviigen 6 U>
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Patrik Gr andez, Mockasinviigen 1 4
Stiimman be slutar enli gt valberedningens fiirslag.

17a Stadgeiindring
Stadgeiindringen enligt motion 1 antogs med majoritetsbeslut. Fcir att de nya
stadgarna skall antas, skall ett andra beslut tas pi ett extrainkallat 6rsmdte, di
kriivs 213 majoritet ftir att stadgarna skall antas.

17b Medlemsmotioner

Motion 2, Atervinningsstationer
Steimman bifbll motionen, itervinningsstationerna skall tas bort

Motion 3, Tlippor
Stiimman avslog motionen, tiippor i anslutning till liigenheter pi BV skall inte
till6tas.
Stiimman avslog iiven tilliigget till motionen ang. odlingslotter.

Motion 4, Siinkta avgifter fiir parkeringsplatser
St?imman beslutade att sli ihop Motion 4 med Motion 5, och diirmed stryka
Motion 5.
Stiimman bifbll motionen enligt det yrkande som sade att avgifterna skall
siinkas till ursprunglig nivi och dtirefter hdjas med samma procentsats som fiir
liigenhetsavgifterna.

Motion 5 - hopslagen med Motion 4

Motion 6, Alla avgiftshOjningar skall godkiinnas av stiimman
St?imman beslutade att s16 ihop Motion 6 med Motion 7, ochdiirmed stryka
Motion 7.
Stiimman avslog motionen.

Motion 7 - hopslagen med Motion 6

Motion 8, Siinkning av arvodet
Behandlades under punkt 13.

Motion 9, Redovisa fiireningens ekonomi
Styrelsen har llimnat svar pi motionen, och anser diirmed att motionen tir
besvarad.
Steimman bifrll styrelsens svar.

Motion 10n Informera mera
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w
Styrelsen har liimnat svar pi motionen, och anser diirmed att motionen tir
besvarad.
Stiimman bifbll styrelsens svar.

Motion l.lr lnformation i direkt anslutning till beslut
Styrelsen har ldmnat svar pA motionen, och anser diirmed att motionen iir
besvarad.
Stiimman bifbll styrelsens svar.

Motion 1"2, Besvara mejl skyndsamt
Stiimman bifbll motionen.

Motion 13, Ta del av styrelseprotokoll
Stiimman avslog motionen.

Motion 14, Andringar i befintliga rutiner - Skall motioneras
Stiimman avslog motionen.

Motion 15, Uppftiljning av godkiinda motioner
Stiimman bifiOll motionen.

Motion 16, Byte av namn pi ftireningen
Stiimman avslog motionen.

Motion 17n Arvode till valberedningen
Behandlades under prmkt 13.

18 Stiimmans avslutande
Ordftirande avslutade stiimman.

Helena Andersson Ove Schramm

.  . '  , , 1(  . t i  I  r
Justerat uu, \ Lr'....- L,-- #c\ L -

Mikael Engvall Anders Laur6n
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Jag, Mikael Engvall vald till protokolljusterare pi irsstiimman 2013, vill ha med

fiiljande iindringar till BRF Kvarteret Apelsinen Arsmiitesprotokoll.

13.

Jag tycker j ag att det riicker om det stir att stZimman beslutade att arvodet iir bestiimt till frra
prisbasbelopp (f.n 44 000:-).

Motionerna 8 & 17 bdr redovisas separat.

14.

Det skall framgi tydligt vilka som iir omvalda respektive nyvalda.

17a.

Vi kan inte ha ett extra ARsmtlte. (stavfel frin sekreteraren?).

Dtiremot ska vi ha en extra ftireningsstiimma.

lTbz

Motion 2

Fcir mycket text. "Stiimman bif0ll motionen" riicker det med att det st6r.

Motion 3

Otydlig formulering. "StEimman avslog motionen med tilltigget" riicker det med att det stir.

Motion 4.

Pi p-platser betalar vi hyra, inte avgifter. Siinkningen av hyran skall ske "si fort som mtijligt"

enligt motionen.



Motion 6 & 7

Otydlig formulering. "stiimman slog ihop motionerna avslog motionerna" rdcker det med att

det stir.

Motion 8

Otydlig formulering. "Stiimman avslog motionen" riicker det med att det stir.

Motion 9

Otydlig formulering. "St?imman avslog motionen" rticker det med att det stir.

Motion 10

Otydlig formulering. "Stiimman avslog motionen" riicker det med att det stir.

Motion l1

Otydlig formulering. "Stiimman avslog motionen" riicker det med att det stir.

Motion 17

Otydlig formulering. "St?imman bifitll motionen" ritcker det med att det star.

Generellt tycker jag att det ska vara si lite text i svaren ang motionerna som mdjligt for att

inte ftirvirra liisaren. Att ta upp vad nigra motioner handlar om och att inte ta upp nigonting

pi andra blir inte bra. Det miste vara konsekvent i protokollet.

Sen beh<iver sekreteraren inte skriva i vilken liigenhet jag bor i eller i vilken port jag och

valberedningen bor. Eller si skrives det vilken port och liigenhet alla andra bor i som blev

valda pi stiimman, konsekvent diir ocksi.

Mikael Engvall Protokolljusterare


