
PROTOKOLL 2019-04-25

BRF Ekblomman
Protokoll vid ordinarie föreningsstämma torsdag 25 april 2419

Närvarande: Medlemmar avprickade i röstlängd bilaga 1.

1 Stämmans öppnande
Ordförande Ulf Sternbrink förklarade stämman öppnad.

ZYal av ordförande på stämman
Stämman valde Percy Lindholm till ordförande.

3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Ordförande valde Teresa Gustafsson till sekreterare.

4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
Stämman valde Per Akesson och Stig Holgersson.

6 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
Förklarades att kallelsen skett inom stadgeenlig tid och i rätt ordning

7 Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar är avprickade i röstlängd bilaga 1.32 av 53 lägenheter representerade
samt en medlem som lämnat fullmakt.

I Föredragning av styrelsens årsredovisning
Kassör Ulf Sternbrink föredrog Arsredovisningen. Den differens på -56000kr mellan budget och
utfall kan hädedas till att den fasadanalys som genomfördes under 2018 ej var budgeterad.
Detta vägdes till viss del upp av att f,ärrvärmekostnaderna blev betydligt lägre än budgeterat.
Under året har planerat underhåll genomförts med LED-belysning i husen, nya vattenavstäng-
ningskranar i varje lägenhet samt målning och renovering av carport. Effekten av bergvärmein-
stallationen de tolv första månaderna har gett en nettoinbesparing pä 254091kr. Efter bokslut
har vi en behållning i underhållsfonden på 1 636 000 kr, Iikvida medel motsvarande detta belopp
finns bland tillgångarna hos Fastum samt bankkonton. Föreningen har idag tre lån, ett hos SEB
och två hos Swedbank, dessa lån ska omförhandlas under hösten 2A19.lnga större förändringar
i budget för 2A19 jämfört med utfall för 2018, den största skillnaden är lägre planerade under-
hållskostnader 2019 än utfallet 2018.En fråga gällande orsaken till att vattenavstängningskra-
narna byttes ställdes under stämman. Styrelsen informerade att dessa byttes på grund av att
många medlemmar ej själva kunde stänga av vattnet med de gamla kranarna, vilket styrelsen
såg som en säkerhetsrisk. En fråga gällande ytterligare kostnader för fasadundersökningar ställ-
des under stämman. Styrelsen informerade att det uppdrag RI.SE haft att genomföra fasadun-
dersökning är avslutad och det finns för närvarande inga ytterligare undersökningar inplanerade.

9 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lades utan erinran till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Dessa fastställdes vid stämman.

11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fast-
ställd balansräkning

Resultatd ispositionen fastställdes av stämma n.

13 Beslut om arvoden
Stämman beslutade om oförändrat arvode till styrelsen, 2 prisbasbelopp. .2ffi
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14Yal av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Ronny Sundkvist, lnger Thörn (omval)
samt Ulf Sternbrink (omval) till ordinarie ledamöter pä2 är, samt Per Akesson och Percy Lind-
holm till suppleanter pä 2 år. Stefan Lindkvist, Philipp Garz och Teresa Gustafsson sitter kvar på

mandat ytterligare ett år. Styrelsen avgör inom sig vilka poster respektive ledamot tar.
15 Val av revisorer och suppleant

Stämman beviljade styrelsen att anlita hittillsvarande revisor och suppleant, KPMG.
16 Val av valberedning

Valdes Sven-Olov Lång och Björn Clefalk.
17 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält

enligt 18 §
17.1 Motion från Amanda Palmstierna om odlingslådor
Amanda presenterade kort sin motion för medlemmarna och svarade på medlemmarnas frägor.
Stämman röstade för att bifalla motionen med 20 röster.
17.2Motion från Valberedningen om ersättning för engagemang i arbetsgrupp
Sven-Olov Lång redogjorde kort för valberedningens motion och svarade på medlemmarnas frå-
gor. Stämman röstade för aft bifalla motionen.
17.3 Motion från Lisa Cederlilja om vildblomsterängar
Lisa närvarade inte för att presentera motionen, Amanda hjälpte till att svara på frågor från med-
lemmarna. Stämman beslutade att styrelsen talar med Lisa samt Tingvalla för att närmare disku-
tera förutsättningar för att anlägga en vildblomsteräng. Därefter fattar styrelsen beslut om vild-
blomsteräng ska anläggas nästa vår.

18 Stämmans avslutning
Stämmans ordförande förklarade härmed stämman for avslutad.

Vid protokollet

Teresa Gustafsson

Justeras

-t) ,/,," ,f ,z',/ /' ./t ,/.' /---7 .l'. l./t / / rq ,ltL /t,
Per6l Lindholm

Protokollet delges samtliga medlemmar samt revisorerna.

Ovriga frågor (Utanför protokollet).
Tack till avgående styrelseledamöter samt särskilda insatser:
Viframförde ett stort tack till de avgående styrelseledamöterna Henrik Omma och Mikael Gus-
tafsson. Aven ett stort tack för särskilda insatser framfördes till Annika Lagerhorn för arbetar
med bergvärmeanläggningen, Patricia Posner for arbete med dokumentation gällande våra fasa-
der samt Anna Hjelmberg för hennes insatser att hålla väran tvättstuga i gott skick. Slutligen
framfördes även att stort tack till Sven-Olov Lång och Björn Clefalk för ett gediget arbete med
valberedning.
Fasad: Stefan informerade om våra enstegstätade fasader.
Laddstolpar: Sven-Olov Lång höll en presenterade av det arbete som arbetsgruppen för ladd-
stolpar genomfört. Arbetsgruppen är gemensam för BRF Ekblomman och BRF Ekbladet som
gemensamt ansvar för GA10 (gemensamhetsanläggning för parkering samt väg).
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Stig Holgersson Per Å,kesson
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Ekblommans medlemrnar röstlänqd 2019-04-25
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