Bostadsrättsföreningen Kista Ängar 3
Årsstämma

Årsstämmoprotokoll för Brf Kista Ängar 3
Plats:
Datum:
Tid:
Deltagare:

Föreningslokalen, Gallehusgränd 4
2009-06-08
18:30
Se bilaga 1

§1

Stämmans öppnande
Anna Stefansson Moissidou förklarade stämman öppnad

§2

Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen

§3

Val av stämmoordförande
Anna Stefansson Moissidou valdes till stämmoordförande

§4

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Sven Höckert valdes till protokollförare

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Faegh Adelpour och Janet Monk valdes till justerare och tillika rösträknare

§6

Fråga om stämman blivit i stadgenligt ordning utlyst
Stämman godkände den utlysningen som skett

§7

Fastställande av röstlängd
Se bilaga 1

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Yuri Ismailov föredrog årsredovisningen
Stämman godkänner

§9

Föredragning av revisorernas berättelse (not 1, se nedan)
Peter Maddock läste upp revisorernas berättelse
Stämman godkänner

§10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman godkänner

§11

Beslut om resultatdisposition
Stämman godkänner

§12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året

§13

Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Stämman godkänner att arvodet är oförändrat

§14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Anna Stefansson Moissidou från valberedningen läste upp förslaget.
Stämman godkände förslaget enligt följande
Peter Maddock vald till 2010, ordinarie
Mikael Karsikas och Janina Hedberg omval ordinarie till 2011
Sven Höckert nyval ordinarie till 2011
Robert Svensson, Ehsan Dolatabadi och Reza Nassadjpoor nyval ordinarie till 2011
Kidane Habte nyval suppleant till 2010
Mohammad Torab omval suppleant till 2010

§15

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers

§16

Val av valberedning
Valdes sittande med Anna Stefansson Moissidou som sammankallande

§17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende.
Styrelsens förslag till ändringar av föreningens stadgar.
SE BILAGA 2
Stämman godkände ändringarna i sin helhet med följande tillägg
- §7 mom 2 Yuri Ismailov reserverade sig mot styrelsens ändring.
- §7 mom 11 Styrelsen ska till extrastämman undersöka att ändringen är lagligt
genomförbar. Är den det så godkänns styrelsens ändring
Robert Svensson läste upp sin motion om ett hobbyrum inom föreningen.
Stämman beslöt att styrelsen ska undersöka möjligheten.

§18

Stämmans avslutande
Mötesordförande Anna Stefansson Moissidou förklarade mötet avslutat

§19

Genomgång av styrelsens fastställda budget
Yuri Ismailov informerade om att trots finanskrisen och oroligheterna på marknaden
så står sig förening på god ekonomisk fot. Styrelsen har strävat efter att inte behöva
höja våra avgifter/hyror. Någon gång kommer såklart avgiften att behöva höjas. En
underhållsplan ska tas fram och kopplas till budgeten.

§20

Övriga frågor
- Val av representant till GA1 och 4 Peter Maddock
- Val av representant till GA5 Sven Höckert, suppleant Lena Erici
- Styrelsen ska ta fram en långsiktig underhållsplan för fastigheterna.
- Lena Erici är ansvarig för bastu nycklar.
- Önskemål kom fram om en mer specificerad lista på saker som ska göras vid
städdagar. Förslag även att om styrelsen använder §7 mom 11 så behöver det
informeras och ge medlemmarna möjlighet att anmäla sin frånvaro

Not 1 = Revisorernas berättelse ska vara med i kallelsen till årsmötet.

