
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf
Forsgården tisdagen den 12 maj 2015

Innan mötet informerade föreningens ordförande om möjligheten att utanför
protokollet ta upp vilka frågor som helst under punkten Övriga frågor. Från

styrelsens sida vill man gärna diskutera och informera om flaggning, tvättstugan,
grannsamverkan, kabel-W och ga ra ntibesiktig ning av fasader.

1. Stämman öppnades av föreningens ordförande.

2. Dagordningen godkändes.

3. Som ordförande vid stämman valdes Ingrid Andersson.

4. Stämmoordförande valde Anita Gedda till protokollföra re.

5. Till justerare av protokollet och tillika rösträknare valdes Britt Hulth6n
och Roger Jonsson.

6. Föreningsståmmankonstateradesvarastadgeenligtutlyst'

7, Närvarande medlemmar förtecknades enligt särskild lista och röstlängden
fastställdes till 26.

B. Styrelsens årsredovisning redovisades av Tommy Claesson.

9. Revisionsberättelsen föredrogs av Tommy Claesson.

10. Resultat- och balansräkningen fastställdes.

11. Beslutades att årets överskott skall disponeras enligt styrelsens förslag i

å rsredovisn ingen.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksa m hetså ret'

13. Beslutades att arvodet till styrelsen kvarstår på nuvarande nivå, 35 000
kr/år. Arvode till revisorer utgår enligt räkning.

14. Till styrelsen omvaldes Tommy Claesson på två år. Hans Egn6us valdes
på två år. Emma Westin och Henrik Bergh avgår ur styrelsen. Liv

Albinsson och Per Allansson valdes som suppleanter pä ett är.

15. PwC omvaldes till föreningens revisionsbyrå och som huvudansvarig
revisor valdes lesdica Gårdmo.

16. Till valberedningen omvaldes Stina Gabrielsson och Adam Nilsson'



t7.

18.

Ordföranden avslutade stämman.

Övriga frågor.

Emma Westin och Henrik Bergh, som avgått ur s§relsen, avtackades
med blommor.

Leif Jarnsand och Lennart Johansson, som i många år skött flaggningen i

föreningen, vill gärna ha avlösning. Stina Gabrielsson, Peter Johansson
och Eleonore Abelsson erbjöd sig att axla ansvaret. Leif och Lennart var
inte närvarande på mötet men kommer att avtackas senare med var sin
bordsflaggstång.

Tvättstugan. Mattvättmaskinen är stängd. Tvättmaskinen och

torktumlaren har ersatts av nya maskiner. Torkaggregaten är avstängda.
Förslag framkom om att mattvättmaskinen skulle kunna användas vid
fastställt datum någon gång i månaden. Förslag finns om att lämna ut en

enkät för att få information om hur mycket tvättstugan och bastun
används av de boende.

Bytet av leverantör av kabel-TV från Bred bandsbolaget har fungerat bra.

Garantitiden för målningen av fasader går ut i juli. Besiktning kommer att
ske i juni.

Skatorna ställer till besvär i området. Kommunens skytt är kontaktad.

Eldning i liten och disciplinerad skala har skett på kommunens mark.

Mötet avslutades.

Ingrid Andersson
Ordförande
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Britt Hult6n
Justerare

Anita Gedda
Sekreterare

Roger Jonsson
Justerare


