Arsstf,mmoprotokoll fiir Brf Kista Angar 3

Plats:
Datum:
Tid:

Fdreningslokalen, Gallehusgrand 4
2012-05-24

Deltagare:

Se

$1

Stflmmans iippnande
Robert Svensson fcirklarade stiimman 6ppnad.

$2

Godkiinnande av dagordning

$3

Val av stf,mmoordfiirande, sekreterare och justerare/riistrf;knare

$4

Friga om kallelsen till stiimman behiirigen har skett

$5

Faststiillande av riistliingd
Rostliingden faststiilldes i enlighet med bilaga

56

18:30

bilaga

1

St?imman godkiinde dagordningen.

Faegh Adelpour valdes till stlimmoordforande, Rikard Backelin till sekreterare
samt Robert Svensson och Mdrt Muts till justerare, tillika rdstrdknare.

Stiimman godkiinde den kallelse som skett.

1.

Motioner
Tre motioner som ldmnats in av foreningsmedlemmar behandlades. Den forsta
av dessa rrirde frAgan om hur omrAdet pA girden utanftir Gallehusgriind 8 och 10
kan gdras stikrare. De tvA senare gzillde frigor om korrigering av vindsfonAd
och anviindande av outnyttjad vindslta. Betriiffande alla motionema antog
stiimman styrelsens forslag till behandling. Dessa innebar i korthet att styrelsen,
i frhga om g6rdsutrymmet, har och ska fortsiitta verka inom ramen ftir GA 5,
med syfte att fartgupp ska siittas upp diir och att styrelsen ska gora en
inventering av vindsft)rriden samt diirefter, med hjiilp av Faegh Adelpour, vidta
de itgarder som beddms vara liimpliga.

$7

Fiiredragning av styrelsens irsredovisning

$8

Fiiredragning av revisionsberflttelsen

Robert Svensson ftiredrog irsredovisningen.

Robert Svensson fciredrog revisionsberdttelsen.

$9

$10

Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikningarna
Faegh Adelpour fciredrog resultat- och balansriikningama. Stiimman faststdllde
hiirefter dessa. Styrelsen Atog sig att ph l2impligt siitt informera om vad
riikenskaps6rets skatteskuld avsett.

Beslut om resultatdisposition
Stiimman godk2inde frirslaget
balansriikningen.

till disposition enligt den faststiillda

$11

$12

Frflga om ansvarsfrihet fiir styrelsemedlemmarna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gingna hret av stiimman.
Beslut om arvode

it

styrelseledamiiter och revisorer fiir nflstkommande

verksamhetsir
Stiimman godkiinde att arvodena frAn foregAende 6r ftirblir oforiindrade.
s13

Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Faegh Adelpour frAn valberedningen liiste upp fciljande frirslag.
Ordinarie ledamcjter pi tvi ir med ett Ar kvar: Marita Pettersson Revollo, Robert
Svensson och Zlatko S alcic
Omval for tvA ir: Mdrt Muts
N).rral f<ir tvi Ar: Yasin Kisa och Kamal Ronaghi
Fyllnadsval frjr ett ar: Ali Amouei
Styrelsesuppleanter: Kyllikki Josefsson och Lena Erici
Stiimman go dkSnde hiirefter valberedningens forslag.

$14

Val av revisorer och revisorsuppleanter
Ohrlings PricewaterhouseCoopers valdes.

$1s

Val av valberedning ftir ett ir
Faegh Adelpour och Rikard Backelin valdes.

$16

Ovriga flrenden
Fr6gor stiilldes om bl.a. grillning, ink<ip av griisklippare, upps?ittande av biink
och sldngande av skriip fr6n balkonger. Viss information l2imnades, men inga
beslut fattades. Styrelsen 6tog sig att i ett kommande Infoblad informera om vad
som st6r i ordningsreglerna angAende grillning. Hiirefter avtackades avgiende
styrelse.

$17

Stflmmans avslutande
Faegh Adelpour fdrklarade motet avslutat.

Mcitesordforande
Faegh Adelpour
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1

Niirvarolista vid BRF Kista Angar 3:s Arsstiimma2012-05-24
Namn

Liigenhetsnummer

Miirt Muts
Faegh Adelpour
Rikard Backelin
Peter Maddock
Janet Monk

I62I

Emma Sviestins
Robert Svensson
Jenni Pettersson
Lena Erici
Jimmy Westman
Kyllikki Josefsson
Marika Pettersson Revollo
Susanne Qvist
Mirkku Kaskari
Joaquin Perez

r423

181

1

I44I
r544
1544
1831

1814

r523
I 814

l32t
t532
r66l
1552
1101

