
PROTOKOLL 2016-05-08

BRF Ekblomman
Protokoll vid ordinarie foreningsstdmma mindag 8 mai 2017

Ndrvarande: Medlemmar avprickade i r6stliingd bilaga 1.

1 Stdmmans dppnande
Ordforande Patricia Posner fdrklarade stAmman oppnad.

2 Upprdttande av f6rteckning 6ver ndrvarande medlemmar, ombud och bitrdden
Ndrvarande medlemmar dr avprickade i rostldngd bilaga 1.26 av 53 ldgenheter representerade
samt en medlem som ldmnat fullmakt.

3 Val av ordf6rande pA stdmman
Stdmman valde Percy Lindholm.

4 Anmdlan av ordf6randens val av sekreterare
Valdes Henry Malmodin.

5 Faststdllande av dagordningen
Dagordningen, bilaga 2, faststdlldes utan Andringar.

6 Val av tvi personer att jdmte ordf6randen justera protokollet, tillika rostrdknare
StAmman valde Bjorn Clefalk och Leif Nordgren.

7 FrAga om kallelse till stdmman behdrigen skett
F6rklarades att kallelsen skett inom stadgeenlig tid och i rdtt ordning.

8 F6redragning av styrelsens arsredovisning
Kassor aertil ruyOensten foredrog denna. Vid revision hittades ett mindre tryckfel pA sid 5 (p6-

verkar dock ej resultatet), som nu rdttats till enligt: Rdrelseintiikter: 3 448 575; Ovriga rdrelsein-
tdkter: 35 212 vilket ger ofordndrad Summa rorelseintdkter:3 483 787. Under hosten 2016 for-

foll ett lAn pA 12 miljoner som var bundet i 10 Ar pA 4,187o riinta, som nu hos SEB f6rhandlats
om till 0,85"/o pA 3 Ar vilket pAverkar vAr ekonomi mycket positivt. 2016 har vi inte gjort nAgon

extra amortering (se sid 8, 205 000) vilket dr ett medvetet val for att finansiera kommande berg-

vdrmeprojekt. Likvida medel (sid 8) Ar dArfor hogre 2016 jAmfort med 2015. Sven-Olov LAng frA-

gar om firmateckning pa sid 2 i forvaltningsberdttelsen. Styrelsen kan dock bekrdfta att formule-
ringen Ar korrekt och enligt stadgarna.

9 F6redragning av revisionsberdttelsen
RevisionsberAttelsen lades utan erinran till handlingarna.

10 Beslut om faststdllande av resultatrdkningen och balansrdkningen
Dessa faststdlldes vid stAmman.

11 Beslut i frAga om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledamdter
Stdmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12 Beslut om anvandande av uppkommen vinst eller tdckande av f6rlust enligt fast-
stdlld balansrdkning

Resultatdispositionen faststdlldes av stAmman.
13 Beslut om arvoden till styrelseledamdter och suppleanter

StAmman beslutade om ofordndrat arvode till styrelsen, 2 prisbasbelopp.

14 Val av styrelseledamOter och suppleanter
Stiimman valde lnger Thdrn, Mikael Gustafsson, Henrik Omma, Mirjam Wenngren och Ulf

Sternbrink som ledamdter pA 2 Ar. Patricia Posner, Stefan Lindkvist och Henry Malmodin sitter
kvar pA mandat ytterligare ett Ar. Styrelsen avgor inom sig vilka poster respektive ledamot tar.

15 Val av revisorer och suppleant
StAmman beviljade styrelsen att anlita hittillsvarande revisor och suppleant. KPMG.

16 Val av valberedning
Valdes Sven-Olov LAng och Bjorn Clefalk.
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17 lnkomna motioner (Bilaga 2 mdteshandlingar)
17.1 Motion frin styrelsen angAende installation av bergvdrmeanliggning
Annika redogjorde for bergvdrmLprojektet, bilaga 3. Aterbetalningstiden berdknas till 9 Ar. DA

finns inte rdntekostnaden medrAknad. Om foreningens genomsnittliga lAnerdnta ligger kvar pA

cal"/" beriknas Aterbetalningstiden till ca 10 Ar, annars lite liingre. Rent kostnadsmAssigt kom-

mer vi spara 250 000 per Ar j6mfdrt med att bara anvtinda fjArrvdrme som idag. Kalkylen inne-
hAller givetvis viss osAkerhet beroende pA hur fjdrrviirmepris och elpris utvecklar sig. FrAga om
att investera i solceller kom upp. Det kan bli aktuellt pA lAngre sikt med fdrbAttrad teknik inom
omrAdet. FrAga om risken for nedkylning av borrhAl diskuterades. Bisken f6r detta dr mycket 169

dA berAkningsmodellerna av koldbelastningen pA borrhAlen har goda marginaler. Finansiering av
projektet gors med likvida medel. Ett alternativ dr att finansiera projektet med lAn vilket inte Ar

aktuellt. Miljoaspekten diskuterades ocksA. Stdmman beslutade enhdlligt att bifalla motionen om
att pAborja bergvArmeprojektet.
17.2 Motion frAn styrelsen angiende fitlning av trdd vid parkeringen
Stdmman bifdll motionen. Trdd kommer fdllas bakom parkeringen gemensamhetsanldggningen
ga:10.
17.3 Motion frin Magnus Karlsson om att tiltAta andrahandsuthyrning av P-platser
Stdmman avslog motionen i enlighet med styrelsens rekommendation. DA det Ar sA fA platser

lediga anser stAmman att vinsten skulle bli for liten i relation till den arbetsinsats som skulle krd-
vas av styrelsen.
1 7.4 Stadgedndring, ftirsta beslutet
Stdmman bifoll enhdlligt motionen. Beslut pA ytterligare en stdmma krdvs for att dndringen ska

bli giltig.
17.5 Skrivelse frAn styrelsen angAende svar pA 2016 Ars motion om Biliardhuset
Stdmman antog skrivelsen. JM:s AtgArdsplan Ar for otydlig. BRF Ekblomman kommer inte att
medverka i Biljardhusets samf6llighet.

18 Stdmmans avslutning
StAmmans ordf6rande f6rklarade hArmed stdmman fdr avslutad.

Vid protokollet

Justeras

\{\p }'.)r^,
Leif Nordgren

Protokollet delges samtliga medlemmar samt revisorerna.

6vriga frAgor (Utanfor protokollet). Patricia Posner informerade.
MAlning av carport: Vi kommer under senvAren att mAla carportar i enlighet med underhAlls-
planen. Under mAlningstiden kommer bilar att behova flyttas. Se anslag om detta i entr6n.
Appellundens samfdttighet: Samfdlligheterna har nu drivits av foreningarna i drygt ett Ar. Bertil
Nydensten har varit vAr representant. Nu tar Patricia Posner 6ver den rollen. Vi har nu fAtt en

bikupa diir, och vi har c:a 40-50 dppeltrad som varit dAligt skotta under mAnga Ar. Vi anlitar nu

experter f6r att fA dem rdtt beskurna. Alla boende Ar vdlkomna att plocka dpplen!
Tack till avg6ende styrelseledam6ter: Vi framfdrde ett stort tack till de avgAende styrelsele-
dam6terna Bertil Nydensten, Annika Lagerhorn, Anna Hjelmberg, Jeremy Tran och Anna-Stina
Kydonholma fdr ett mycket vdl utfdrt styrelsearbete!
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