BOSTADSRATTSFbRENINGEN SL Li»; JL}L57

Protokoll f'drt vid ordinarie f‘dreningsstiimma i bostadsriittsfiireningen Solhjulet 2019

Plats:

F6reningslokalen “Epoken”, Kruthornsvéigen 8, Edsberg

Datum:

2019-05-27 mellan klockan 19:00 och 22:10

Nirvarande:

Medlemmar enligt avléimnade anmalningsblanketter.
Icke medlemmar i fdreningen:
David Almgren
Advokataktiebolaget Almgren & Partners
Bengt Beergrehn
Finnhammars Revisionsbyra
Ylva Sundelin
AB Y Revision
Malin Adenas
AB Y Revision
Magnus Blixt

§1
Stfimmans 6ppnande
Bostadsrattsfdreningens ordfiirande Ninni Lund halsade de nirvarande véilkomna till firets
ordinarie fiireningsstéimrha. Darefter fo'rklarades stamman 6ppnad.

§2

Val av ordfiirande fiir stfimman
Till stimmans ordfdrande valdes Magnus Blixt.

§3
Val av protokollfiirare
Till stammans protokollférare valdes Charlotte Hagert.
§4
Val av tva‘i justeringsmiin
Till justeringsm'an valdes Bjc'irn Westman och Kai Bjiirck.

§5
Uppriittande av fdrteckning fiver nirvarande och faststiillande av riistliingd
Féir omréstning medelst handuppréickning utdelades réstkort i samband med inlamnandet av
nirvarosedel.
Besliits: att réstlangd baserad pa de ifyllda narvarosedlarna skulle uppréittas om behov av
r6stléingd uppkommer samt att réstlangden darvid skall justeras.

‑

75 stycken medlemmar deltog. Néirvaroférteckning fogas till protokollet (bilaga l ) .
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§6
Frfiga om kallelse t i l l stfimman skett enligt stadgarna
Enligt f6reningens stadga § 27 skall kallelse ske tidigast fyra veckor och senast tvé veckor
fore ordinarie toreningsstéimma och utférdas genom anslag pa lfimplig plats inom foreningens
fastigheter. Medlem, som inte éir bosatt inom foreningens fastigheter, skall skriftligen kallas
under sin till styrelsen angivna adress. Styrelsen meddelade att portanslag har satts upp, och
kallelse till medlemmar skrivna utanfor foreningen har postats, inom foreskriven tid.

Lars Wanneby anforde att kallelse enligt hans mening ej skctt i réitt tid.
Beslots: att kallelsc skett i enlighet med gallande stadgar.
§7

Styrelsens firsredovisning
Arsredovisni-ngeri har distflbuerats till medlemmarna tore foreningsstéimman. Malin Adenés
och Ylva Sundelin redogjorde for foreningens resultatréikning. David Almgrcn redogjorde for
arbetct med att so over foreningens stadgar. Ett forsta informationsmote i den frégan kommer
att hfillas under hosten. Det gavs tillfélle for frégor innan stéimman fattade beslut om
firsredovisningen.
Beslots: att lfigga érsredovisningen till handlingama.

§8
Revisorernas berfittelse
Revisom Bengt Beergrehn redoorde for revisorernas beréittelse.
Beslots: att lagga revisoremas beréittelse till handlingarna.

§9
Faststallande av resultatriikning och balansriikning
Beslots: att faststéilla resultatréikning och balansrfikning.

§ 10 Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen
Lars Wanneby anfo'rde att ansvarsfn'het enligt hans mening into horde beviljas samt rostade
for det forslaget.
Beslots: att i enlighet med revisorernas fo‘rslag bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihct for
20 1 8 .

§ 11 Frfiga om anvfindande av iiverskott eller tfickande av underskott
Beslots: att forlusten om 4.186.123 kronor ska balanseras mot foreningens dispositionsfond.
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§ 12 Fiiredragning av budget for innevarande fir
Budgeten for air 2019 finns redovisad i arsredovisningen for 2018. Det gavs tillfalle for
fragor.
Beslots: att lagga budgeten for 2019 till handlingarna.
§ 13 Fraga om arvoden fi i r styrelse, revisorer och valberedning
Beslfits: att det fasta arvodet till styrelsen skall utga oforéindrat till 300.000 kr, vilket belopp
styrelsen sjéilv ferdelar mellan ordinarie ledamoter och suppleanter samt att motes- och
uppdragsersattningama till styrelsen och lekmannarevisom utgér ofijréindrat enligt Sollentuna
kommuns arvodesregler. Till faclcrevisorerna utgér arvode efter ingiven réikning.
Valberedningen arvoderas enligt Sollentlma kommuns arvodesregler for nedlagd tid.

§ 14 Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Besliits: att pa tva fir till styrelseledamoter valja Charlotte Hagert (omval) och Niklas Carving
(omval) samt att pa tva it till styrelsesuppleanter véilja Maritha Bjorkengren (omval) och
Yvonne Junling (omval).
Besluten ar enligt valberedningens fo’rslag.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter
Beslots: att p51 ett fir valja auktoriserade revisorerna Bengt Beergrehn (omval) och Kerstin
Hedberg (omval).
Beslots: att pa ett fir till revisorssuppleanter véilja auktoriserade revisorema Peter Olofson
(omval) och Rasmus Mandel (omval)

Besluten fir enligt valberedningens fo'rslag.
§ 16 Val av ledamiiter och suppleanter t i l l valberedningen
Beslots: att pa 1it till ledamoter valja Malin Sandberg och Anna Gronvall, den senare till
sammankallande och till suppleant viilja Peter Friberg.

§ 17 Av medlemmarna i stadgeenlig ordning anmfilda arenden
Fyra motioner har inkommit fran medlemmar i fOreningen. Motionerna samt styrelsens
skn'ftliga stallningstagande (bilaga 2) bar distribuerats till medlemmama fore
'
fiireningsstfimman.

1. Informationskanaler (fortsatt information pa papper)
Motion fran Yvonne Chan.
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Styrelsens fo‘rslag: att foreningsstz'imman uttalar att styrelsen ska fortsiitta informationsarbetet
p51 det sfitt som det skotts de senastc firen.

Debatt i fréigan varefier omrostning skedde med acklamation.

Beslots: att motionen anses besvarad i enlighet med styrelsens forslag.
2. Parfymfria tvéittstugor
Motion frén Eva Nymann.

Styrelsens forslag: att anse motionen besvarad.
c h a t t i frigan varefter omrostning skedde genom forsoksvotering samt direfter rostréiknjng.
35 roster for styrelsens forslag och 26 roster for motionéirens yrkande om bifall.
Besléts: att motionen anses besvarad i enlighet med styrelsens fiirslag.

3. Fiireningsmiite om “trfidliisa teknikens hiilsorisker”
Motion fré’m Yvonne Chan.

Styrelsens fOrslag: att forem'ngslokalen av styrelsen kan upplétas utan hyra dé det handlar om
“allmfinna sammankomster” dit alla i foreningen éir véilkomna.

Debatt i frigan varefter omrostning skedde med acklamation:

Beslots: att avslé motionen

Beslots: att avslfi styrelsens yrkande
4. Granskning i efterhand av fasadrenoveringen
Motion frén Lars Wanneby.

Styrelsens forslag: att avsléi motionen.
Ornrostning med acklamation déir motionéiren rostar for sitt fiirslag.

Beslots: att avslfi motionen
§ 18 Av styrelsen till f'dreningsstiimman hiinskjutna firenden
Styrelsen har inte héinskjutit négot firende.
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§ 19 Avslutning av stfimman
Métets ordfiirande Magnus Blixt fdrklarade déirefter firets stimma avslutad klockan 22:10.
Efter avslutad stéimma drogs vinnaren av {nets boendeenkéit. Matesdeltagama serveradcs
déirefter fika och hembakat kaffebréd.
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