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BRT MÅSEN
20lt-0s-26

PROTOKOLL
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

med medlerrmarna i Bostadsrättsföreningen Måsen, 9 maj 20ll

Plats: Biljardhuset, Kallhälls Gård

Niirvarande : Enligt avprickad medlemsft)rteckning (bifogas)

Delges: Samtliga medlemmar samt revisorerna.

§ 1 Stämmans öppnande
Ordforanden Marita Nyström hälsade alla välkomna och ftirklarade ståimman

öppnad.

§ 2 Godkännande av dasordnins
Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Upprättande av fiirtecknins över närvarande medlemmar/ iustering av röstlängd
Registrering av n?irvarande visade totalt 37 personer varav 26 röstberättigade
medlemmar.

§ 4 Val av ordfiirande vid stämman
Marita Nyström valdes till ordftrande.

§ 5 Anmälan av ordfiirandens val av sekreterare vid stämman
Anmäldes att ordft)randen utsett Annelie Strömberg som sekreterare vid stiimman.

§ 6 Val av iusterare/tillika rösträknare
Jiimte ordftirande utsågs Britt-Marie Friborg lgh7111 samt Adde Steneheim lgh 6161

att justera dagens protokoll och att tillika vara röstråiknare.

§ 7 Fråean om kallelse till stämman behörieen skett
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen fiir år 2010 ftiredrogs och lades utan erinringar till handlingarna.

§ 9 Föredragning av stvrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning ftr foreningens verksamhet 2010 ftiredrogs och det beslöts
att den kan läggas till handlingarna.
På medlemmars begåiran ska procentsatsen ftir riintetaket fortsättningsvis anges i
årsredovisningen for de lån som har ett fastställt riintetak.
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§ 10 FaststäIlande av resultat- och balansräknins
Stlimman fastslog resultat- och balansriikningen.

§11 Resultatdisposition
Årets vinst disponeras, i enlighet med stadgarna, så att till föreningens fond ftr yttre
underhåll avsättes 1 1 1.750 kronor. I ny räkning överft)res 655.095 kronor.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Stiimman beviljade styrelsen ansvarsfrihet ftir 2010.

§ 13 Frågan om arvoden till stvrelsen och revisorer
Stämman beslöt att arvode till styrelsen och revisor blir oftjriindrad.

§ 14 Val av styrelseledamöter och supnleanter
Beslöts välja Lars Johansson, lgh 7121,Roland Hermansson, lgh 7151, Margareta
Höglund,lgh 6112, Britt-Marie Friborg, lgh 7111, Karl-Johan Kostet till ledamöter
samt John Smaaland, lgh 5 13 1 och Lennart Alddn lgh 7163 till suppleanter.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter
Jan-Ove Brandt KPMG valdes till ordinarie revisor och till revisorssuppleant KPMG.

§ 16 Val av valberednins
Anna-Karin Fljalmarsson, lgh 5123 (sammankallande) , Arne Gustafssson,lgh 6122
samt Elisabeth Flood, lgh7162 valdes till valberedning intill nästa årsstämma.

§ 17 Inkomna motioner/fiirslas
Stiimman diskuterade inkomna motioner och beslutade enligt foljande:

Motion nr l: Förslag att föreningen inköper tre brandslcicknre till varje fastighet och

monterar dessa i trapphusen.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion nr 2: Fråga om att behålla ldllsorteringen eller ha en ny medlemsomröstning
om dess vara eller icke vara.

Stzimman beslutade att behålla källsorteringen.

Motion nr 3: För ncirvorande vdljs ledamöter och suppleanter till styrelsen på ett år.
För att sdkerstrilla battre kontinuitet föreslår valberedningen att dessa istcillet
huvudsakligen vdljs på två år. Någon ledamot eller suppleant kon riven vdljas på ett år
i syfte att inte hela styrelsen skn ersdttas samtidigt.

Stiimman beslutade att bifalla motionen.
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§ 18 Avslutnine
Ordftiranden ftirklarade håirmed sttimman avslutad.

Vid protokollet:

örM
Ledamot
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4-." .Ur-1,

AeUtu-'" Adde Steneheim
Medlem

Ordfiirande

Justeras:

Britt-Marie Friborg
Ledamot

Justeras:


