Bostaäsrittsförcningen
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BRF Kvarteret Apelsinen

Ärsstämma
2015-05-25 Kl. 18:3()
Lokal: Park Folkets Hus
1.

Stämmans öppnande
Anders Laurén f5rkIarac1e Kvarteret Äpelsinens ordinarie årsstämma 2015
öppnad.

2.

Val av stämmoordförande
Stämman valde Carin Forslund som stämmoordförande.

3.

Godkännande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.

4.

Anmälan av stämmoordförandens yat av protokollförare
Charlotte Brorsson anmäldes som protokollflirare.

5.

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Lenita Wallin och Jennifer Lovén som justeringsmän tillika
rösträknare.

6.

fråga om stämman blivit 1 stadgeenlig ordning utlyst
Stämman biföll att föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.

7.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 45 röstberättigade inklusive 1 fullmakt.
Röstlängden godkändes av stämman.

8.

Föredragning av årsredovisning
Carin Forslund föredrog årsredovisningen för 2014.

9.

Föredragning av revisorns berättelse
Carin Forslund föredrog revisoms berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2014.
Il. Beslut om resultatdisposition
Stämman godkände styrelsens förslag på resultatdisposition.
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12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Stämman heviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade att bibehålla tidigare års arvode om 4 prisbashelopp
(1 bashelopp = 44500 för år 2015).
14. Val av ledamöter och suppleanter
Valheredningen föreslog följande styrd seledarnöter:
Anders Laurén, Kan Warner, Charlotte Brorsson och Hans-Åke
Wennerstrand.
Valheredni ngen föreslog följande styrelsesuppleanter:
Leif Andersson och Mikael Heidenreich.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
15. Val av revisor
Förslag på revisor: KPMG (Per Gustafsson).
Stämman biföll förslaget.
16. Val av valberedning
Valheredningen föreslog följande valberedning:
Kirsti Rantala (sammankall ande)
Björn Osterblom
Marita Laurén
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem

anmält ärende, motioner
Motion 1, Parkeringstid för i- och urlastning
Styrelsen har föreslagit att tiden för i- och urlastning förlängs till 15 minuter.
Stämman biföll motionen enligt styrelsens förslag.
Motion 2, Gästparkering
Styrelsen har lämnat svar på motionen, och hänvisar till att detta behöver lösas
inom samfälligheten tillsammans med våra grannföreningar.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Stämman hiföll styrelsens svar.
Motion 3, Rul]stolsramp
Styrelsen har lämnat svar på motionen, detta hanteras inte av
bostadsrättföreningen utan av bostadsanpassning som söks via
Stadsbyggnadskontoret/Stockholms Stad.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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Stämman bifZill styrelsens svar.
Motion 4, ÅterstäLlning av gräsmattor som förstörts utanför
Mockasi;ivägen 26
Styrelsen har lämnat svar på motionen, detta finns redan reglerat i avtalet
mellan styrelsen och leverantören.
Styrelsen anser dänned att motionen är besvarad.
Stämman biföll styrelsens svar.
Motion 5, Rätta till felen som begåtts i samband med förflyttning av
platserna i kallgaraget
Punkt 1, MotfZirslag till stämman var att familjen Sieger/Polhammer skall
behålla sin plats i kön. Stämman biföll detta förslag.
Punkt 2, Motförslag till stämman var att familjen Sieger/Polhammer skall
betala hela kostnaden för sin p-plats. Stämman biffihl detta förslag.
Motion 6, Reglering för städning kring dagisets faciliteter
Styrelsen har lämnat svar på motionen, det som föreslås är i praktiken det som
redan i nuläget gäller.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
Stämman hiföll styrelsens svar.
Motion 7, Säga upp avtalet med Q-park och inte anlita något annat
parkeringsbolag
Motförslag till stämman var att avslå motionen i sin helhet och att informera
Q-park om att det är tillåtet att stå på gården i 15 minuter. Stämman biffill
detta förslag.
Motion 8, Hålla motioner kortfattade
Stämman hiföll styrelsens proposition om att hålla metioner kortfattade och att
en mali för motioner skall läggas upp på föreningens hemsida.
18. Stämmans avslutande
Ordföranden avslutade stämman.
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