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Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Brf Jaktflyget 2015-0tl'22

öppnande av mötet
Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Jansson.

Fastställande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna förelagd dagordning.

Vad av stämmoordförande
Lars Jansson föreslog att Torbjörn Håkansson skulle utses som ordförande för
stämman. Stämman gav sitt bifall.

Anmälan av protokollförare

Stämordförande anmälde att Eva Blix skulle utses till att fora protokoll vid stämman.

Val av två protokolliusterare tillika rösträknare

Stämman beslutade att utse Anette Sikströrn och Jennifer Swedenborg till att justera

protokollet och vara rösträknare.

Fråga om kallelse till ståmman behörigen skett
Stiimman beslutade att kalhlse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd. 75 stycken var närvarande. Av

dessa var 65 stycken röstberättigade, 1 stycken via ombud.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Tomas Steiner redogjorde för vissa punkter i förvaltningsberättelsen.

Renew Ekonomis auktoriserade redovisningskonsult Torbjörn Håkansson redogjorde

för balans- och resultaträkningen.

Föredragning av revisionsberättelsen

Torbjörn Håkansson berättade kort om revisionsberättelsen, inga frågor inkom.

Faststiilla nde av resu !tat- och bala nsrä kningen

Stämman beslutade att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning utifrån

den ärsredovisning som hade lämnats av styrelsen utifrån föreningens stadgar.

Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av föttust
Föreningen redovisade 2014 en förlust med L 214 856 kr. Tillyttre reparationsfonden

överförs enligt stadgarna 345 648 kr. Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens
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förslag i ny räkning överföra -2O 347 825



§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att styrelsens samtliga ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, valberedning och revisorer för
nästkommande verksamhetsår.

Valberedningen föredrog att arvodet för ledamöter och valberedning skallvara två

basprisbelopp per år + sociala avgifter, att fördelas iämnt över styrelsen. (2015

basprisbelopp 44500 kronor).

Ett andra fdrslag inkom att arvodet ska vara oförändrat.

Ett tredje förslag inkom att arvodet skall vara 3 basprisbelopp per år.

Stämman beslutade efter röstning:

Styrelseledamöter och ledamöter erhåller ett arvode 2 basprisbelopp per år

Revisorer erhåller fast arvode enligt räkning.

§14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, valberedare och revisorer

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skallvara 5 stycken, suppleanter ska

varaZ stycken och valberedare 4 st. Antalet revisorer är 1 s§cken.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja:

Tomas Steiner, omval 1 år t.o.m. ordinarie föreningsstämman 2016

Maud Lindberg, omval 1 år t.o.m ordinarie föreningsstämman 2016

Aidin Rahmani, val 1 år t.o.m ordinarie ffirmings#mma 2O16

Bibbi Zehl6n, val 1 år t.o.m ordinarie föreningsstämma 2016

David Saveros, val 1 år t.o.m ordinarie ftireningsstämma 2016

Stämman beslutade att till suppelanter välja.

Stefan Lindholm, val 1 år t.o.m ordinarie föreningsstämma 2016

Maria Björn, val 1 år t.o.m ordinarie ftireningsstämma 2015

§15 Valav revisor

Stämman beslutade att:
Till ordinarie revisor på ett år välja kvarsittande revisor, Alians revision & redovisning

AB. (Peter Åsfreiml

§17 Val av valberedning

§tämman beslutade att till nästa ordinarie stämma utse:

Roger Vidgren, Karin Hammarström, Anette Sikström och Fredrik Grapne.

§18 Motioner
0 motioner har inkommit. Två förslag från s§relsen har inkommit till stämma

punkt 19 och 20.
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Fråga om försäljning av kommerciella lokaler och omvandling av dem till bostäder

I föreningens bottenvåningar finns olika kommersiella lokaler som nu står tomma,

vilka har visat sig vara svåra att hyra ut. Förslaget är nu att sälja dessa lokaler som ska

omvandla dem till bostäder alternativt sälja dem som färdig bostadsrätt

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att sälja lokalerna, förutsatt att bygglov

beviljas.

Fråga om uthyrning av tomma utrymmen i husets bottenplan
I föreningens bottenplan finns vissa tomma utrymmen som står outnyttjade. Styrelsen

önskar att hyra ut de tomma lokalerna men för det krävs ett stämmobeslut.

Stämman beslutade att ge styrelsen mandat att hyra ut föreningens tomma lokaler.

Mötets avslutande

De avgående styrelseledamöterna avtackades med blommor. Mötet avslutades av

stämmoordförande.

Protokollförare
Eva Blix
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Protokolljusterare
Anette Sikström
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Miltesordförande
Torbiörn Håkansson


