
PROTOKOLL 2018-04-23

BRF Ekblomman
Protokoll vid ordinarie f<ireningsstdmma mindag2S april 2018

Nfrruarande: Medlemmar avprickade i rostlAngd bilaga 1.

1 Stdmmans 6ppnande
Kassdr Ulf Sternbrink forklarade stdmman 6ppnad.

2 Upprdttande av fdrteckning 6ver ndrvarande medlemmar, ombud och bitrdden
Ndrvarande medlemmar 5r avprickade i rostl6ngd bilaga 1.24 av 53 ldgenheter representerade.

3 Val av ordf6rande pA stdmman
Stdmman valde Percy Lindholm.

4 AnmSlan av ordf6randens val av sekreterare
Valdes Henry Malmodin.

5 Faststdllande av dagordningen
Dagordningen, bilaga 2, faststAlldes utan dndringar.

6 Val av tvA personer att jdmte ordf6randen justera protokollet, tillika rostrdknare
Stdmman valde Patricia Posner och Henrik Omma.

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

8 Fdredragning av styrelsens arsredovisning
Kassor Ulf Sternbrink foredrog Arsredovisningen, bilaga 3. Resultatet har forbdttrats tack vare
det lAga rdnteldget och energibesparingar tack vare att vi gAtt over frAn fjdrrvdrme till bergvdrme.
BRF Ekblomman betalar 1000 kr per ldgenhet och Ar till Appellundens samfdllighet. Medel till
fond avsAtts i enlighet med underhAllsplanen. Framtida fasadunderhAll diskuterades.

9 Fdredragning av revisionsberdttelsen
RevisionsberAttelsen lades utan erinran till handlingarna.

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

11 Beslut i frAga om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledam6ter
StAmman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

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

Resultatdispositionen, uppkommen vinst, faststdlldes av stdmman.
13 Beslut om arvoden till styrelseledam6ter och suppleanter

Stdmman beslutade om of6rdndrat arvode till styrelsen, 2 prisbasbelopp.

14 Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Stdmman valde Stefan Lindkvist (omval) och Teresa Gustafsson till ordinarie ledamoter pA2 Ar,

samt Philipp Garz till suppleant pA 2 Ar. Ulf Sternbrink, Mirjam Wenngren, Henrik Omma, lnger
Th6rn och Mikael Gustafsson har mandat pA ytterligare ett Ar. Styrelsen avgor inom sig vilka
poster respektive ledamot tar.

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

16 Val av valberedning
Valdes Bjorn Clefalk och Sven-Olov LAng.

lT lnkomna motioner (Bilaga 2)
1 7.1 Stadgeindring, andra beslutet
StAmman bifoll enhdlligt stadgedndringen. De nya stadgarna kommer nu att registreras hos Bo-
lagsverket.
17.2 Motion frAn Lars Salomonsson om garagebygge
Stdmman godtog styrelsens motivering och avslog motionen.
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17.3 Motion frAn Christina Werner om f6rbud mot rokning och matlagning pd balkonger
StAmman godtog styrelsens motivering och avslog motionen.
17.4 Motion fr6n Palmstierna/Johansson om att tillAta odling i pallkrage
Amanda Palmstierna redogjorde f6r motionen. Stdmman godtog dock styrelsens motivering och
avslog motionen.
17.5 Motion frin Palmstierna/Johansson om parkeringsplats f6r bilpool
Stdmman godtog styrelsens motivering och avslog motionen. Stdmman anser att frAgan om bil-
poolsplatser dr intressant men en frAga f6r hela Bolinder Strand.

18 Stdmmans avslutning
Stdmmans ordforande f6rklarade hdrmed stimman for avslutad.

Justeras
.?

,/aa,*(1,<-
,."r* Lindholm

Protokollet delges samtliga medlemmar samt revisorerna.

Ovriga frigor (Utanfdr protokollet).
Fasadundersrikning: Styrelsen anlitar ett foretag som genomfor en fuktmAtning, for att kunna
avgdra vad som behdver Atgirdas. Efter sommaren kommer provresultat och f6rslag pA framtida
AtgArder att presenteras. De tvA undersokningar som utfors kostar oss ca 125 000 kr. Sven-Olov
LAng undrar om denna kostnad ryms i budgeten vilket den gor. Styrelsen anser att det dr viktigt
att ha alla fakta pA bordet ndr vi ska gA vidare med fasadfrAgan till JM. En projektgrupp fdr att
driva fasadfrAgan kommer att bildas. Medlemmar med kompetens inom omrAdet 6nskas.
Brandsdkerhet: NAgra medlemmar ifrAgasatte varfor trapphusbelysningen sldcks helt dA det
kan vara svArt att utrymma vid brand. Om det borjar brinna ska du stdnga dorren och stanna
kvar i ldgenheten. Styrelsen hdnvisar till de brandsdkerhetsdokument som delats ut och som
finns pA hemsidan brfekblomman.wordpress.com.
Odling i pallkrage: Stdmman avslog motion nr 4. Ddremot kommer Amanda Palmstierna och
Ebba Gregorsson att hAlla i en utredning (utanfor styrelsen) f6r att se vilka m6jligheter som finns
till odlingslAdor inom vArt omrAde.
Samfdlligheten: Med anledning av svar pA motion nr 5 (dAr BRF Ekblomman inte ensam kan

besluta om t ex parkeringsplatser som dgs gemensamt) undrar Ebba Gregorsson hur medlem-
mar ska lyfta frAgor som ror vAr samfdllighet fdr att pA ett bra sdtt fA fram fr6gor, onskemAl och
synpunkter till samfdtligheten? Svaret pAtrAgan dr att 96 viavAr styrelse dA vi har en represen-
tant i gemensamhetsanlAggningen (bAde Appellunden och parkeringen).
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