
aa

ORDI].{ARIE F ORENINGS S TAMMA
BRF VÅRT HUS NR 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÅMMA

Dag:2016-03-16

Tid: 18.00

Plats: Föreningens lokal

Protokoll

1. Val av ordförande och sekreterare vid stilmman.

- Kjell Svenson våljs till ordförande

- Elin Ingves väljs till sekreterare

2. Upprättande och godkännande av röstliingd.

- Röstlåingd/nåirvaroförteckning tir upprättad och godkänns enliS bilaga 1.

3. Godkåinnande av dagordningen

- Dagordningen godkiinns utan anmiirkning.

4. Yal av två justerare.

- Carl Christiansson och Lennart Svensson väljs till justerare jämte ordförande.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

- Stiimman befinnes vara behörigen utlyst.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberåttelse.

- Godkanns utan anmärkning.

7. Beslut:

o Fastställande avresultat' ochbalansriikning

- Godkrinns utan anmäfkning

. Dispositioner beträffande vinst eller ftirlust

- Godklinns utan anmiirkning

. Ansvarsfrihetåtstyrelseledamritema

- Godktinns utan anmåirkning

Samtliga punkter enliS den reviderade årsberättelse.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Några arvoden uttages ej av styrelse eller revisor
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9. Val av styrelse:

. Kjell Svenson våljs till ordftirande, nyval på två år

. Fredrik Larsson väljs till sekreterare, nyval på ett år

r Lennart Svensson väljs till kassör, nyval päwä är

. Henrik Gårdh väljs till ledamot, nyval på två år

. Elin Ingves väljs till suppleant, nyval på ett år

10. Mikael Sandersson väljs tills revisor, nyval på ett år.

11. Fastställande av budget 2016.

- Godkänns av stiirnman

12. Beslut om byggnation av balkonger, kostnad, leverantör och finansiering.

- Ett enhälligt beslut med kvalificerad majoritet fattades om att byggnation av balkonger ska

genomforas.

- 23 stycken balkonger kommer att byggas, 6C1 och 6Al avstår.

- Alla väljer dubbeldörrar utom 6C.

- Finansiering ealigt modellen kapitaltillskott eller förhöjd månadsavgift.

- Vite vid maxtid av byggnatioastiden ska diskuteras med berörda.

- Kringkostnader tas som lopande underhåll.

- Enhälligt beslut att gåstlägenheten ska anvåinds som uppehållsutrymme för arbetare.

Styrelsen fick i uppgift att slutfiira forhandlingarna med Dextera eller den leverant<ir som har

bäst pris och kvalitet

i3. Öwiga ärenden och eventuella motioner.

- Inga öwiga tirenden behandlades.

I 4. Stämmans avslutande

- Ordftirande förklarade stiimman avslutad.
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Ordförande, Kjell Svenson
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Justerare, Carl Christiansdon
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