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Brf Järnåldern PROTOKOLL  
Lena Carlsson  2006-05-31 
  
 
  
 
Tid Ordinarie föreningsstämma 2006-05-31 
 
Plats                   Gemensamhetslokalen 
 
Närvarande      43 bostadsrätter representerade 
  
Distribution Till samtliga medlemmar i föreningen 
 
 

§ Ärende Beslut, åtgärd 
 
1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Anita Brinck.  
   
2 Godkännande av dag- Dagordningen godkändes av stämman. 
 ordning 
    
3 Val av ordförande för Anita Brinck valdes till ordförande vid 
 stämman stämman. 
 
4 Anmälan av ordförandens Lena Carlsson valdes till sekreterare 
 val av protokollförare vid stämman. 
    
5 Val av två justeringsmän Kalle Bengtsson lgh 105 och 
 och tillika rösträknare Bodil Andersson lgh 106 valdes att 
  jämte ordföranden justera dagens  
  protokoll. 
    
6 Fråga om stämman blivit  Förklarades att stämman blivit utlyst i 
 i behörig ordning utlyst behörig ordning. 
 
7 Fastställande av röstlängd 42 medlemmar + en fullmakt var 
  representerade på stämman. 
 
8 Styrelsens redovisnings- Förvaltningsberättelsen för 2005, vilken 
 handlingar tidigare skickats ut till medlemmarna, 
  redovisades av Anita Brinck. Stämman 
  godkände förvaltningsberättelsen, som lades 
  till handlingarna. 
 
9 Revisorns berättelse Revisionsberättelse för verksamhetsåret 
  2005 lämnades ut innan stämman. 
  Stämman hade inga anmärkningar, varför 
  revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
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10 Fråga om fastställande av Balans-och resultaträkning fastställdes av 
 resultat-och balans- stämman. 
 räkning 
 
11 Beslut om resultat-och Stämman godkände styrelsens förslag 
  till resultatdisposition 
 
12 Fråga om ansvarsfrihet för Beslöt stämman att ge styrelsen ansvars- 
 styrelsen frihet. 
 
13 Arvoden åt styrelse och Nuvarande arvoden behålles för styrelse 
 revisorer resp. revisorer. 
 
14 Val av styrelseledamöter I styrelsen var följande aktuella för avgång: 
 och suppleanter Camilla Ahlgren, Margareta Björkvald, 
  Ingela Johnsson, Stig Larson och Jörgen 
  Nilsson. Stig Larson, Ingela Johnsson och 
  Margareta Björkvald ställer upp på nyval. 
  Camilla Ahlgren, Jörgen Nilsson och  
  Bo Persson avgår.  

 Valberedningens förslag till ny styrelse: 
Anita Brinck              1 år 
Lena Carlsson            1 år 
Martin Meeuwisse     1 år 
Margareta Björkvald  omval på 2 år 
Stig Larson                 omval på 2 år        
Ingela Johnsson          omval på 2 år 
Joakim Kling fyllnadsval på 1 år Arkeologv. 3 
Martina Fransson nyval på 2 år Arkeologv. 51 
Asko Kauppinen nyval på 2 år Arkeologv. 81 
 
Stämman godkänner valberedningens 
förslag. 

 
15 Val av revisor och Beslöt stämman att välja revisor 
 suppleant Anders Thulin enl överenskommelse 
  Öhrlings eftersom Göran Bengtsson snart 
  går i pension. 
   
16 Val av valberedning Sammankallande i valberedningen Tore 
  Mårtensson kommer att flytta från 
  föreningen och avgår. Istället väljer stämman 
  Maria Mellin lgh 22 att ingå i valberedningen. 
  Stämman väljer Dan Pettersson gård B som 
  sammankallande. 
   
  Valberedningen kommer att bestå av 
  Ally Berglund, lgh 83, gård A 

 Dan Pettersson, lgh 49, gård B,  
 sammankallande 

  Maria Mellin, lgh 22, gård C  
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17 Av styrelsen till stämman Till stämman hade inkommit 3 motioner 
 hänskjutna frågor och  Motion 1: Nya ordningsregler 
 motioner Styrelsen har inkommit med denna motion. 
  Våra ordningsregler har kompletterats enl 
  de kommentarer som framkom vid extra- 
  stämman i augusti och kommer att gälla 
  fr o m 06-07-01. 
  Motion 2: Tore Mårtensson lgh 66 har 
  inkommit med motion ang. ersättning på 
  SEK 500:-/person i valberedningen. 
  Efter diskussion röstade stämman enl följande 
  Ja 30  Nej 8  Nerlagda röster 4 
  Stämman godkänner motionen. 
  Motion 3: Lars Sletterhage lgh 6 har  
  inkommit med motion ang. balkongdörrar 
  på ovanvåning som har problem med vatten- 

skador. Styrelsens förslag på svar till denna 
motion är att detta är ett ärende för felanmälan 
vartefter som det uppstår skador. Det är 

  något som sker kontinuerligt eftersom vi 
  då fördelar kostnaden. Kostnad/balkong är ca 
  SEK 25.000:-. 
  Stämman godkänner styrelsens förslag på 
  svar. 
 
18 Stämmans avslutande Anita avslutade stämman och tackade med- 
  lemmarna för visat förtroende under det 
  gångna året. 
 
    
Vid protokollet,   
 
 
Lena Carlsson   
 
Justeras 
 
Anita Brinck                                Kalle Bengtsson                         Bodil Andersson 
   
 
 


