
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Forsgården

Måndag 29 maiZOLT

1. Föreningens ordförande öppnade föreningsstä mma n.

2. Fötslaget till dagordning godkändes.

3. Till ordförande vid föreningsstä m ma n valdes Margareta Gunnard.

4. Stäm moordföra nde valde Marie Johansson till protokollförare.

5. Till justerare av protokollet och tillika rösträknare valdes Eva Richnau
och Rika rd Book.

6. Föreningsstä m ma n konstaterades vara stadgeenligt utlyst.

7. Närvarande medlemmar förtecknades enligt särskild lista
och röstlängden fastställdes till 6 närvarande medlemmar, 25 röstande
medlemmar och 2 inkomna fullmakter.

8. Styrelsens årsredovisning föredrogs av Tommy Claesson.

9. Revisio n sbe rätte lsen föredrogs av stäm moordföranden.

10. Resultat-ochbalansräkningfastställdes.

1-1. Stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag"

72. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksam hetså ret.

13. Stämman beslutade att arvodet till styrelsen kvarstår på nuvarande nivå,

dvs.35 800 kr/år. Arvode till revisor utgår enligt räkning.

L4. Till ordinarie styrelseledamöter på två år omvaldes Tommy Claesson och Hans

Egn6us. Bengt Westberg, Teija Ruhanen och Per Allansson

fortsätter som ordinarie ledamöter på ytterligare ett år.

Till suppleanter valdes Margareta Gunnard valdes på ett år och Liv Albinsson

omvaldes på ett år.

Claes Malmer reserverade sig mot valet av Hans Egn6us.

15. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som föreningens revisionsbyrå

och som huvudansvarig revisor omvaldes Maria Holm.
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Övriga frågor:

Till valberedningen valdes Stina Gabrielsson och Kjell Lund.

Styrelsens förslag till beslut om installation av bredband (fiber)

antogs. Det innebär att styrelsen har mandat att förhandla fram ett avtal

med Bredbandsbolaget inom ramarna för tidigare utsänd information samt att

starta den process, som krävs för stadgeändring för att kunna fördela

kostnaderna enligt principen "lika för alla".

Fören ingsstäm man gav styrelsen mandat att besluta om byte av radiatorer i

vardagsrummen om det visar sig att vidtagna åtgärder med ventilbyte itre
lägenheter samt förestående byte av altandörrar, inte ger tillfredställande

resultat.

Stämman beslutade att, på prov i sex månader, köpa in ett bordtennisbord till
fören ingslo ka Ie n.

Ordföranden avslutade föreningsstä m man.

Bengt Westberg informerade om det förestående bytet av altandörrar

och tidspla nen för arbetet.

Bengt Westberg gav tips om skötsel av värmepannorna.
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