
Bostadsrattsforenrngen
KVARTERET AS1NEN

BRF Kvarteret Apelsinen

Arsstämma
2016-05-11 Kl. 18:30

Lokal: Park Folkets Hus

1. Stämmans oppnande
Anders Laurén förklarade Kvarteret Apefsinens ordinarie årsstämma 2016
öppnad.

2. Val av stämmoordförande
Stämman valde Carin Forslund som stämmoordfiirande.

3. Godkännande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen, med tillägg av en övrig fråga, se punkt
1 7b.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protoko]]förare
Charlotte Brorsson anmäldes som protokoliffirare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Gunnel Wäm-Hede och Mårten Tynnsjö som justeringsmän
tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman biföll att föreningsstämman har blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 44 röstberättigade inklusive 1 fullmakt.
Röstlängden godkändes av stämman.

8. Föredragning av årsredovisning
Carin Forslund föredrog årsredovisningen för 2015.

9. Föredragning av revisorns berättelse
Carin Forslund föredrog revisoms berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2015.
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11. Beslut om resultatdisposition
Stämman godkände styrelsens ffirslag på resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet får styrelseledamöter
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade att höja arvodet från 4 till 5 prisbasbelopp (1 basbelopp =

44300 fZr år 2016).

14. Val av ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande styrelseledamöter:
Anders Laurén, Kan Warner, Charlotte Brorsson och Hans-Åke
Wennerstrand.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
Valberedningen hade inga förslag på suppleanter, men ft51j ande personer
anmälde sitt intresse vid stämman:
Maria Thorén, Elin frögeli, Anders Bäckström.
Stämman valde dessa suppleanter.

15. Val av revisor
Förslag på revisor: KPMG (Per Gustafsson).
Stämman biföll förslaget.

16. Val av valberedning

Valberedningen föreslog fl5ljande valberedning:
Kristoffer Löfblad (sammankallande)
Mikael Heidenreich
Cathrine Johansson
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av foreningsmedlem
anmält ärende, motioner

17a, Motioner

Motion 1, Gemensam “att göra” lista
Styrelsen välkomnar detta fl5rslag och ffireslår att stämman bifaller motionen.
Stämman bifZ5ll motionen enligt styrelsens flirslag.

Motion 2, Fasta bänkar samt önskemål om buskar och träd
Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen.
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Stämman biföll motionen enligt styrelsens förslag.

Motion 3, Gruppavtal TV och/eller internet ComHem
Styrelsen ftreslär att stämman avslår motionen då denna inte gynnar samtliga
medlemmar, utan skulle inskränka den enskilde medlemmens valfrihet.
Stämman avslog motionen enligt styrelsens förslag.

17b, Övriga frågor

Diskussion rörande dagiset, Mockasinvägen 24

Boende kring dagiset påtalade diverse problem rörande ordningsfrågor kring
dagisets verksamhet;
- ökad biltrafik på gångvägar, vilket medft5rt störningar, sönderkörda

gräsmattor samt risk för olyckor
- nedskräpning runt dagisets sopstation

Ett möte mellan styrelserepresentanter och ledning för dagiset är bokat
måndag 16/5, då dessa problem kommer att tas upp, och där Rrslag till
lösning är flj ande;
- vägbom sätts upp vid föreningens områdesgräns vid Mockasinvägen 26
- dagisets sopstation kommer att tas bort

18. Stämmans avslutande
OrdfZ5randen avslutade stämman.
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Protokollifirare:

_______________

Stämmoordf.: t- 7t
Charlotte Brorsson Carin forslund

//

Justerat av: /L’. Justerat av:

______________

Gunnel Wäm-Hede Mårten Tynnsjö
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