
                        Brf Fyrisäng
 Protokoll vid Ordinarie Föreningsstämma

31 maj 2012
§ 1 Ordförande Ann-Sofie Stefors-Perlinger hälsade alla medlemmar 

välkomna till Brf Fyrisängs årstämma 2012 och förklarade stämman 
öppnad.

§ 2 Det anmäldes att 39 medlemmar var närvarande. Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden. Närvarolistan bifogas protokollet.

§ 3 Stämman beslutade att välja Claes Östberg till ordförande för stämman.

§ 4 Möteordföranden anmälde Karin Hahlin-Ohlström till sekreterare för 
stämman.

§ 5 Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 6 Stämman beslutade att välja Sture Wertsberg och Krister Olsson att 
justera protokollet och vid behov vara rösträknare.

§ 7 Det anmäldes att kallelse till stämman skett genom hemsida, anslag i 
trapphusen, brev och e-post till medlemmarna. Stämman beslutade att 
godkänna kallelseförfarandet.

§ 8 Styrelsens årsredovisning redovisades. Stämman beslutade att lägga 
årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs för stämman. Stämman beslutade att 
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Förslaget från revisorn om fastställande av resultat och balansräkningen 
föredrogs. Stämman beslutade att fastställa resultat och 
balansräkningen.

§ 11 Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

§ 12 Stämman beslutade i enlighet med förslaget från styrelsen som 
tillstyrktes av revisorn att disponera den uppkomna vinsten så att 
till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts ca 100 kr / m² och
i ny räkning överföres övrig vinst.

§ 13 Stämman beslutade att fastställa arvoden för styrelseledamöter, 
suppleanter samt valberedningen enligt bilagt förslag.



§ 14 Stämman beslutade att ändra stadgarna enligt det av extrastämman 
godkända förslaget. Förslaget bifogas protokollet.

§ 15 Valberedningens förslag till styrelse för 2012 framlades.

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter i styrelsen för en period 
av två år välja 
Ann-Sofie Perlinger- Stefors 4 D
Karl-Arne Ekstedt 4 A

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter i styrelsen för en period 
av ett år välja
Karin Hahlin-Ohlström 4 G
Jan Enger 4 E
Stefan Forslund 4 C

Stämman beslutade att som suppleanter till styrelsen för en tid av två 
år välja
Olof Masreliez 4 E
Birgitta Henningsson 4 G

Stämman beslutade att som suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 
välja
Kerstin Sundell 4 B
Sune Bohlin 4 C

§ 16 Stämman beslutade att välja Lars Jonasson till revisor samt Thomas 
Jonasson som suppleant till nästa föreningsstämma.

§ 17 Stämman beslutade att välja Chatrine Börjesson och Caroline Strömbäck 
att ingå valberedning till nästa föreningsstämma.

§ 18 Inga motioner hade inkommit.

§ 19  Oro för hur vattnet kan stängas av i enskilda lägenheter framkom. 
Uppdrogs åt styrelsen att titta över denna fråga.

§ 20 Ordföranden avlutade stämman.



Efter den ordinarie stämman informerade styrelsen om:

Kapitaltillskott
Information om att styrelsen kommer att arbeta vidare med detta och en 
intresseanmälan om att vara med på detta kommer att gå ut till 
medlemmarna under hösten. Det krävs att ca 25-30% av medlemmarna 
väljer att gå med, för att det ska vara intressant. 

Grillplats
Medlemmarna som var på stämman är positiva till planerna för 
grillplatsen. En ritning bifogas. Arbetet kommer att startas snart, 
förhoppningsvis kan vi grilla senare i sommar.

Lekplatsen
Nya lekredskap kommer att inköpas, någon form av ”rutschkana med 
hus” har önskats.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen informerade om arbetet som gjorts under året, 
kransar, krukor, bärbuskar och fruktträd. Gruppen Inger Ekstedt 4A och 
Britt-Inger Johansson utökades med Lotta Andersson 4A och Gudrun 
Lönn 4D. 

Filter
Informerades om att filter som ska bytas har fellevererats, nya är 
beställda och medlemmarna informeras så snart som filter finns att tillgå 
för att byta i egna lägenheten. 


