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Brf Järnåldern PROTOKOLL  
Martin Meeuwisse  2010-05-27 
  
 
  
 
Tid Ordinarie föreningsstämma 2010-05-27 
 
Plats                   Gemensamhetslokalen 
 
Närvarande      32 bostadsrätter representerade + 1 fullmakt 
  
Distribution Till samtliga medlemmar i föreningen 
 
 

§ Ärende Beslut, åtgärd 
 
1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av Ingela Dahlén.  
   
2 Godkännande av dag- Dagordningen godkändes av stämman. 
 ordning 
    
3 Val av ordförande för Ingela Dahlén valdes till ordförande vid 
 stämman stämman. 
 
4 Anmälan av ordförandens Martin Meeuwisse valdes till sekreterare 
 val av protokollförare vid stämman. 
    
5 Val av två justeringsmän Ingrid Wendt lgh 18 och Ally Berglund 
 och tillika rösträknare lgh 83 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 32 medlemmar var representerade 
  på stämman. Även en fullmakt inlämnades. 
 
8 Föredragning av styrelsens Årsredovisningen för 2009, vilken 
 årsredovisning tidigare skickats ut till medlemmarna, 
  redovisades. Susanne André förtydligade 
  enstaka poster/noter. 
  Rättelser i årsredovisningen protokollförs 
  på sida 11, Not 10, Skulder till kreditinstitut: 
  Rad 1: Räntesats 2009-12-31. Ska vara 2,82%. 
  Rad 4: Villkorsändringsdag. Ska vara ”rörligt”. 
  Rad 6: Räntesats 2009-12-31. Ska vara 2,94%. 

 Godkändes  av stämman och lades till                
 handlingarna  

 
9 Föredragning av Revisionsberättelse för verksamhetsåret 
 revisorernas berättelse 2009 delades ut med kallelsen. 
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  Stämman hade inga anmärkningar, varför 
  revisionsberättelsen lades till handlingarna. 
 
 
10 Beslut om fastställande av Balans- och resultaträkning fastställdes (efter 
 resultat- och balans- genomgång) av stämman. 
 räkning 
 
11 Beslut om resultat- Stämman godkände styrelsens förslag 
 disposition till resultatdisposition att föra över i ny 
  räkning SEK 1 281 831:-. 
 
12 Fråga om ansvarsfrihet för Stämman beslöt att ge styrelsen ansvars- 
 styrelsen frihet. 
 
13 Beslut om arvoden åt Stämman godkände förslaget att bibehålla 
 styrelseledamöter och arvodena. 
 revisorer för näst- 
 kommande verksamhetsår  
  
14 Val av styrelseledamöter I styrelsen var följande aktuella för avgång: 
 och suppleanter Per Ahlberg och Edith Escobar. 
   

 Valberedningens förslag till ny styrelse: 
Omval: 
Susanne André           1 år 

  Bodil Lindgren           2 år 
  Martin Meeuwisse      1 år 
  Ingela Dahlén             1 år 
  Nyval: 
  Anita Brinck               2 år 
  Therese Andersson     2 år 
 
  Kvar på ett år vardera: 
  Stig Larsson 
  Dan Pettersson 
  Ragnar Karlsson 

 
Stämman godkänner valberedningens 
förslag. 

 
15 Val av revisor och Beslöt stämman att behålla nuvarande, 
 revisorssuppleanter  Anders Thulin, Öhrlings pricewaterhouse 

coopers AB. 
   
16 Val av valberedning Stämman godkände ny valberedning 
  för det kommande året. 
  Valberedningen kommer att bestå av 
  Sofi Håkansson, lgh 92, gård C (samman- 
  kallande) 

 Hanna Savola, lgh 99, gård A,  
 Kjell Andersson, lgh 35, gård B. 
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17 Av styrelsen till stämman Till stämman hade inkommit tre motioner. 
 hänskjutna frågor och 
 stadgeenligt inkomna  Motion 1: Angående rabatt på C-gården 
 motioner Margareta Karpsten, lgh 90  
  
  Styrelsen har bedömt att inte ta upp motionen
  för omröstning eftersom arbetet att åtgärda 
  redan är i process.  
 
  Motion 2: Inrättande av gästrum för besökande 
  Per Ahlberg, lgh 135 
 
  Stämman beslöt att återremmitera frågan till 
  styrelsen för fortsatt utredning. 
 
  Motion 3: Investering i ny bredbandslösning 
  Per Ahlberg, lgh 135 
 
  Stämman beslöt att återremmitera frågan till 
  styrelsen för fortsatt utredning. 
 
 
    
   
18 Stämmans avslutande Ingela avslutade stämman och tackade med- 
  lemmarna för visat förtroende under det 
  gångna året. 
 
 
    
Vid protokollet,   
 
 
Martin Meeuwisse   
 
Justeras 
 
 
 
Ingela Dahlén                                Ingrid Wendt                                     Ally Berglund 
   
 
 


