
BRF Voxnan

Protokoll årsstämma

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med:

BRF Voxnan, bagarmossen (org. nummer 769607-7986)

Datum: 2016-01-26
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Folkets hus Bagarmossen

a) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
och biträden (röstlängd).

Röstlängd: 30 lägenheter är närvarande. 29 vid mötets öppnade och en
tillkom under mötet.

b) Val av ordförande vid stämman.

Stämman beslutar att välja Billy Karlsson att vara ordförande och leda
stämman.

c) Anmälan av protokollförare ..

Karl Asbrink väljs att protokollföra årsmötet,

d) Val av justeringsmän tillika rösträknare. •

Till rösträknare samt jämte ordförande att justera protokollet valdes:
Alexandra Fredriksson Igh 0663
Barbro Lindqvist Igh 0762

e) Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Stämman är utlyst enligt stadgarna.

f) Godkännande av dagordningen.

Dagordningen är framlagd och godkänd av stämman.

g) Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Styrelsen årsredovisning för perioden 1/92014 till 31/8 2015 behandlas och
godkänns av stämman.

h) Föredragning av revisionsberättelsen.



Revisorernas berättelse för tiden 1/92014 till 31/8 2015 behandlas. Stämman
beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

i) Fastställande av resultat- och balansräkningen.

Resultat- och balansräkningen fastställs enligt årsredovisningen. 1/92014 till
31/82015 visade på ett överskott på 826 023 och balansräkningen slutade på
136 195 837 kronor.

j) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för perioden
1/92014 till 31/82015.

k) Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av
förlust.

Stämman beslutade att balansera -389 075 i ny räkning.

I) Fråga om arvoden.

Stämman beslutar att höja arvodena med 5%.

m) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleant/er.

Stämman beslutade att lämna antal ledamöter och suppleanter oförändrat.
Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och två suppleanter.

n) Val av styrelseledamöter och suppleant/er .

•Styrelsen konstituerar sig själv enligt föreningens stadgar.

Ordinarie styrelseledamöter

Pär Hårdberg (Igh 635) 1 år kvarstående

Lars-Göran Larsson (lgh 658) 1 år kvarstående

Alexandra Fredriksson (Igh 633) 1 år kvarstående

Karl Åsbrink (Igh 684) 1år kvarstående '

Emma Casserlöv (lgh 633) 2 år nyval

Suppleanter

Åsa Lemby Jalloh (Igh 646)

Titti Edberg (Igh 793)

2 år nyval

1 år nyval



o) Val av revisor.

Föreningsrevisorer

Stämman beslutade att välja:

Samuel Edkvist (Igh 626) 1 år

Emma Puentes Andersson (Igh 746) 1 år

Auktoriserade/godkända revisorer

Stämman beslutade att välja revisionsföretaget KPMG till auktoriserad revisor.

p) Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedningen
utsågs

Jan Malmborg (Igh 654)
Alja Öfors (lgh 786)
Hayat Ibrahim Gedem (Igh 667)

q) Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.

Ett förslag har lämnats in från Henry Holmstrand (Igh 656) samt att Marianne
Kaattari (lgh 649) har två förslag som tas upp på stämman.

Förslag från Henry Holmstrand: Att omvandla cykelrum till cykelgarage.

I korthet går förslaget ut på att det finns många cyklar som inte ser ut att
användas och tar upp plats i cykelrummen. Genom att omvandla
cykelrummen till cykelgarage kan föreningen ta ut avgifter för de cyklar som
står där främjas cyklande och underlättar för de som cyklar. Stämman
beslutar att ge styrelsen uppdraget att utvärdera förslaget under året.
Kommentarer som framförs under stämman och som styrelsen ska ta hänsyn
till är hur ska detta anpassas med barnvagnarna som finns isamma lokaler
och hur ska administrationen gå till.

Förslag 1 från Marianne Kaattari: Parkeringsplatser

Parkeringsplatser håller på att försvinna på grund av byggnationer i andra
föreningar och därför föreslås det att vi bygger två nya parkeringsplatser,
förslagsvis vid Voxnan Inn.

Styrelsen ska titta på förislaget under året.

Förslag 2 från Marianne Kaattari: Städning av matavfallsrummet



Det luktar mycket och ser ostädat ut där matavfall slängs i Voxnegränd 1.
Förslaget går ut på att titta på städavtalet och om det behövs öka
städfrekvensen i matavfallsrummet. Detta ligger redan uppe på styrelsen bord
och ska tittas djupare på under året.

r)

Mötet avslutas.

Protokollförare: Stämmoordförande:

~-------- ~A~----~-~~----------------------
Karl Åsbrink Billy Carlsson

Justerare: Justerare:

~~ ..••.. -

Alexandra Fredriksson Barbro Lindqvist
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