
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Forsgården,
måndag den 5 maj 2014.

l. Stämman öppnades av flöreningens ordforande.

2. Dagordningen godkändes.

3. Som ordforande till stämman valdes Nils-Åke Hulthdn.

4. Stämmoordforande valde Ingrid Andersson till protokollforare.

5. Till justerare av protokollet och tillika rösträknare valdes Anita
Gedda och Marie Johansson.

6. Föreningsstämman konstaterades vara stadgeenligt utlyst.

7. Närvarande medlemmar ftirtecknades enligt särskild lista och
röstlängden fastställdes till26 (av 40 lägenheter).

8. Styrelsens årsredovisning redovisades av Tommy Claesson.

9. Revisionsberättelsen foredrogs.

10. Resultat- och Balansräkning fastställdes.

1 1. Beslutades att årets forlust skall disponeras enligt styrelsens forslag i
årsredovisningen.

12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångna verksamhetsåret.

13. Beslutades att arvodet till styrelsen kvarstår på nuvarande nivå,
35.000 krlåtr. Arvode till revisorer utgår enligt räkning.

14. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Kjell Lund, Bengt
Westberg och Teija Ruhanen. Henrik Bergh och Hans Egneus valdes
till suppleanter på ett år.

15. PwC omvaldes till floreningens revisionsbyrå och som
huvudansvarig revisor valdes Jessica Gårdmo.

16. Till valberedning omvaldes Stina Gabrielsson och Adam Nilsson.



17.

18.

t9.

Emma Westin presenterade styrelsens ftirslag till uppforande av
cykelforråd, vilket också har delats ut med kallelsen. Efter en stunds
diskussion, så beslutade stämman att rösta Nej till cykelforråd.

Motion om kapitaltillskott, stämman beslöt att bifalla styrelsens svar
och lägga motionen till handlingarna.

Ordforande avslutade stämman.

Övriga frågor:
Leif Jamsand tog upp problematiken med skator och duvor i
området. Kan bero på gallringen i skogen, som gjort att de söker sig
till nya områden. Styrelsen åtog sig att kontakta kommunen om ev.
avskjutning, till hösten, om problemet kvarstår.

Mötet avslutades med avtackning av avgäende styrelseledamot.
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