Protokoll från brf Solvändan ordinarie föreningsstämma den 15 maj
2019.
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkändes.
3. Joanna Masoura valdes till stämmoordförande.
4. Kerstin Qvist utsågs till protokollförare.
5. Peter Fagerlund och Eva Rosén valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst, besvarades med ja.
7. Röstlängden fastställdes till 22 röstberättigade.
8. Årsredovisningen. Enligt Håkan Forsbergs föredragning har den
ekonomiska utvecklingen under året följt den planerade budgeten utan
nämnvärda avvikelser. Föreningen amorterar enligt plan och har ett
rörligt kapital avsatt för oförutsedda händelser. Föreningens ekonomi är
enligt föredragningen i god balans.
9. Revisionsberättelsen godkändes av årsmötet.
10.Föreningens resultat-och balansräkningen godkändes av årsmötet.
11.Resultatdispositionen godkändes av årsmötet.
12.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen beviljades av årsmötet.
13.Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår. Årsmötet beslutade att arvodet ska vara oförändrat.

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningen presenterade
sitt förslag. Till ordinarie ledamöter att sitta 2 år: Kari Hippi, Christian
Hollén, Nanna Avery ,Tom Ingman, John Rosén och Antonio de Marco
Till ordinarie ledamot att sitta 1 år Christin Hanefalk.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.
15.Till revisor och revisorssuppleant valde årsmötet att även för nästa år
anlita KPMG AB.
16.Val av valberedning. Valberedningen presenterade sitt förslag att välja
Daniel Princip och Mahammed Tahiri.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag.
17.Stadgeändring.
Vid förra årsmötet beslutades om förändring i föreningens stadgar (1:a
läsningen) § 16 och § 23 . § 16 ändrades till att kallelse får utfärdas
tidigast 6 veckor (tidigare 4 v) och senast 4 (tidigare 2 v) veckor före
ordinarie stämma.
I § 23 togs följande stycke bort” AB Väsbyhem (orgnr 554676 – 7233) har
utan vidare prövning rätt att erhålla medlemskap i föreningen. AB
Väsbyhem ska snarast informera styrelsen om sådant förvärv.”
Innevarande årsmöte (2:a läsningen) röstade enhälligt igenom
ändringarna.
Nya föreslagna ändringar (1:a läsningen) Ny paragraf läggs till nuvarande
stadgar att föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem
ska ha rätt att närvara vid stämman.
Att stycket i § 20 som handlar om ombudskrets ändras till att medlem får
företrädas av valfritt ombud.
Årsmötet biföll de nya ändringarna.
18.Motioner. Åtta motioner har inkommit.
- Fjärrkontroll till garaget.
- Cykelställ vid Väsbyvägen
- Dörröppnare till portarna
- Inglasning av balkongerna
- Lekplats till gården 3 stycken motioner
- Kameraövervakning i soprummen
- Artificiell julgran till jul på gården
- Parkeringsrutan vid in/ut farten till garaget inte bra
Samtliga åtta motioner besvarade se bilaga.

19.Föreningens ordningsregler.
Informerades att till ”Allmänna ordningsregler för brf Solvändan,” foga
en punkt 17 där det framgår att Q – park även bevakar garagets
parkeringsplatser.
20.Avtackning av styrelseledamöterna Håkan Forsberg, Gunilla Lindgren,
Irfan Kalajdzic och Kerstin Qvist.
21.Mötet avslutades.
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