Föreningsstämma i Brf Mjölner
Tid: Onsdagen 9 juni 2010
Plats: Sushi Eriksberg, Maskinkajen
Närvarande:
Se bifogad röstlängd enligt § 1

§ 1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
15 st röstberättigade enligt följande röstlängd:
Lgh nr:

123 Ek
122 Andersson
142 Olvik
151 Sundberg
161 Utstrand
171 Genborg Fröbergh
181 Ivarsson
182 Karlsson
191 Erséus
241 Sandberg
251 Larsson
252 Hansson
262 Fallenius
291 Stocks
292 Björkqvist

§ 2 Val av ordförande på stämman
Till ordförande valdes Lars Ivarsson.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare
Till sekreterare valdes Bodil Erséus.

§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika
rösträknare
Henry Larsson och Christoffer Hansson valdes.

§ 6 Fråga om kallelse
Kallelse har utgått enligt gällande regelverk. Tidigast 4 veckor före och
senast 2 veckor före.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen delades ut till alla medlemmar i samband med
Kallelsen till årsstämman.
Anna Fallenius gick kortfattat igenom årsredovisningen och flaggade
för en avgiftshöjning vid årsskiftet 2010/2011 pga ökade kostnader
för bl.a. räntor och upphandling av underhåll av fastigheten.
Den exakta höjningen kommer att meddelas när alla kostnader
är fastställda.
Stämman beslutade att den ansåg årsredovisningen föredragen.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen
Anna Fallenius gick kortfattat igenom revisionsberättelsen.
Stämman beslutade att den ansåg revisionsberättelsen
föredragen.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning fastställdes.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av
förlust enligt fastställd balansräkning

Av det uppkomna resultatet på 293 947 kr beslutades att avsätta
37 500 kr till föreningens fond för yttre underhåll. Resterande överföres i ny räkning.
Mot bakgrund av årets överskott kommer föreningen att bekosta uppsättande av
belysningsarmaturer på föreningens samtliga 36 balkonger. Detta gäller ej
fastighetens terrasser.
De kommande kostnadshöjningarna under hösten 2010 kommer att
fram till årsskiftet kunna täckas av det upparbetade resultatet.

§ 12 Beslut om arvoden
Det beslutades om ett styrelsearvode på 21 000 kr för år 2010/2011.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ledamöter omvaldes Lars Ivarsson, Anna Fallenius,
Björn Andersson och Bodil Erséus.
Till ledamot nyvaldes Tobias Ek.
Till suppleanter nyvaldes Hans Utstrand och Henry Larsson

§ 14 Val av revisor och suppleant
Till revisor och suppleant valdes Öhrling PriceWaterhouse Cooper AB.

§ 15 Val av valberedning
Sam Sandberg lämnar valberedningen.
Inger Björkqvist omvaldes.
Till medlem i valberedningen nyvaldes William Stocks.

§ 16 Övriga ärenden
Inga ärenden eller motioner fanns anmälda till styrelsen.

§ 17 Mötet avslutades.

Efter avslutat möte hölls en allmän frågestund.
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