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Brf Järnåldern PROTOKOLL  
Martin Meeuwisse  2011-05-31 
  
 
  
 
Tid Ordinarie föreningsstämma 2011-05-31 
 
Plats                   Gemensamhetslokalen 
 
Närvarande      30 bostadsrätter representerade + 1 fullmakt 
  
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 Martin Meeuwisse valdes till sekreterare 
 val av protokollförare vid stämman. 
   
5 Val av två justeringsmän Kristina Kjellner lgh 55 och Annika 
 och tillika rösträknare Andersson lgh 66 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 30 medlemmar var representerade 
  på stämman. Även en fullmakt inlämnades. 
 
8 Föredragning av styrelsens Årsredovisningen för 2010, vilken 
 årsredovisning tidigare skickats ut till medlemmarna, 

 fastställdes av mötet efter genomgång 
 och lades till handlingarna.  

 
9 Föredragning av Revisionsberättelse för verksamhetsåret 
 revisorernas berättelse 2010, som delats ut med årsredovisningen, 
  redovisades. 
  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. 
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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 styrelsens förslag att 
 styrelseledamöter och framgent ska det totala styrelsearvodet upp- 
 revisorer för näst-                   gå till 1.5 basbelopp. Detta blir för 2011 
 kommande verksamhetsår SEK 64 200:-. 
  Stämman godkände styrelsens förslag att 
  bibehålla revisorsarvodet. 
 
14 Val av styrelseledamöter I styrelsen var Susanne André aktuell för  
 och suppleanter avgång. Mandatperioden löper ut för: 
  Dan Petterson, Martin Meeuwisse, Ingela 
  Dahlén, Stig Larsson och Ragnar Karlsson. 
   

 Valberedningens förslag till ny styrelse: 
 
Anita Brinck               1 år kvar 

  Bodil Lindgren           1 år kvar 
  Therese Andersson     1 år kvar 
  Omval: 
  Ingela Dahlén             2 år 
  Martin Meeuwisse      2 år 
  Stig Larsson                1 år 
  Dan Pettersson            2 år 
  Ragnar Karlsson          2 år 
  Nyval: 
  Georgios Billis             1 år 

 
Stämman godkände 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 
  Jakob Fridblom, lgh 92, gård B, 

 Hanna Savola, lgh 99, gård A,  
 Per Ahlberg, lgh 135, gård A. 
 Valberedningen utser själv vem som 
 är sammankallande. 
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17 Av styrelsen till stämman Till stämman hade inkommit två motioner. 
 hänskjutna frågor och 
 stadgeenligt inkomna  Motion 1: Inköp av discgolfkorg 
 motioner Joakim Dahlén, lgh 64  
  
  Styrelsen föreslår avslag på grund av barn- 
  säkerhetsrisker vid placering i anslutning till 
  lekplats och ev. förekommande fall då den 
  glöms bort att tas bort efter användning.  

 Även risken för protester från närboende bör 
beaktas. 
Mötet avslog motionen 
 
Motion 2: Inrättande av övernattningsrum för 
besökande. 

  Per Ahlberg, lgh 135 
 
  Styrelsen föreslår avslag och anser att det inte 
  finns utrymme för detta projekt och allt det 
  innebär inom den angivna tidsramen. 
  Röstning genomfördes och räknades till 
  19 röster för avslag. 
  Votering begärdes av motionären. 
  Motionen avslogs med utslaget: 
  20 röster för avslag 
  11 röster mot avslag 
 
   
18 Stämmans avslutande Anita avslutade stämman och tackade med- 
  lemmarna för visat förtroende under det 
  gångna året. 
 
 
 
 
Vid protokollet,   
 
 
Martin Meeuwisse   
 
Justeras 
 
	  
	  
Ingela Dahlén                                Kristina Kjellner                                Annika Andersson 
   
 
 


