
BRF Runö Gard

' Protokolt fiirt vid ordinarie fiireningsstämma i Brf Runö Gård i Åkersberga den
2018-04-18

gl Öppnande
Ordfijrande Cecilia Öman öppnar mötet och.hälsar alla välkomna.

$2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt ftireliggande ftirslag.

$3 Val av stämmordfiirande
Till ordftirande för ståimman väljs Anette Krising-Brolin, Bostadsrätterna

$4 Anmälan av stämmoordfiirande val av protokollfiirare
Till protokollftrare anmäls Bo Dahlström.

$5 Val av två personer att jämte stämmordftirande justera protokollet samt val av
rösträknare.

Till justerare tillika röstriiknare väljs Marianne Wennberg och Petra Netterström

$6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stiimman finner att så är fallet.

$7 Godkännande av röstlängd
33 st. medlemmar och av dessa är 2 fullmakter. Stämman beslutade fastställa niirvaroförteckningen
inklusive fullmakter.

$S Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stiimmordftirande går igenom årsredovisningen som sedan lades till handlingarna.

$9 Föredragning av revisorns beräffelse
Internrevisorn Leif Marksell läser de två uttalande i revisionsberättelsen.

$10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Sfiimman beslutar att fastställa resultat- och balansriikningarna.

$11 Beslut om resultatdisposition
Stiimman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

' $12 Frågan om ansvarsfrihet fiir styrelseledamöterna
Ståimman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet for år 2017.

$13 Beslut om arvoden liir styrelseledamöter och revisorer fiir mandatperiod till
nästa ordinarie stämma samt principer fiir andra ekonomiska ersättningar fiir
styrelsemöter.

Total ersättning ftir styrelsen blir 4 phsbasbelopp. Internrevisorn far 7 000 kr. Extern revisor enligt
riikning. Valberedningen fiirdelar sjåilva 6 500 kr. inom valberedningen. Alla arvoden åir exklusive
sociala avgifter.

$14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
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Stiimman viiljer om Cecilia Öman, Carina Lindfors och Manne Kesti på 2 ån.Bo Dahlström, Sven
Alenius och Robert Kragh har ett år kvar av sin mandattid. Styrelsen konstituerar sig själv.

$15 Val av revisor/er och suppleant
Sttimman väljer om Leif Marksell som internrevisor och BoRevision till ordinarie revisor. Som
revisorssuppleant välj s BoRevision.

Val av valberedning fiir I år
Stiimman väljer Dick Mattsson, szrrnmankallande och Anders Wohlgast och Marianne Wennberg.

$17 Motioner
Motion nr 1. Fönsterbleck. Ståimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 2. Elboxar ft)r elbil. Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med styrelsens
forslag.
Motion nr 3. El-laddstolpar fttr bil. Stämman beslutade att bifalla motionen i enlighet med
styrelsens ftirslag.
Motion nr 4. Kameraövervakning av carportar och p-platser. Stiimman beslutade att avslå
motionen.
Motion nr 5. Uppfräschning av soprum. Stämman beslutade att lämna motionen utan åtgärd
eftersom styrelsen håller pä att upphandlar en entreprenör som skall iordningsställa soprum.
Motion nr 6. Cykelftirråden vid hus 12 * 14. Ståiniman beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 7. Täckskydd grillen, kameraövervakning m.m. Stiimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 8. Innergården vid hus 12 - 14. St?imman beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 9. N14t passersystem. Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att undersöka for

och nackdelar och kostnader ftir detta.
Motion nr 10. siikerhetsdörrar. stämman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 11. Lykta p-plats 415. stämman beslutade att bifalla motionen.

$18 Avslutning
Ståimmoordftirande Anette Krising-Brolin tackar alla ftir deras engagemang och ftrklarar ståimman
avslutad.
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