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__________________________________________________________________________________________

Protokoll från Årsstämma
Onsdagen den 21 april 2010 kl 1830 i samlingslokalen på Fältspatvägen 48.

§1- Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Bo Leandersson hälsade välkommen och förklarade stämman
öppnad.
§2- Upprättande av förteckning av närvarande
34 lägenheter var representerade av minst en person.
§3- Val av ordförande för stämman
Nils Westerlund valdes till ordförande för stämman.
§4- Val av sekreterare för stämman
Håkan Nilsson valdes till sekreterare för stämman.
§5- Val av två justerare
Leif Dahlström, 12k, och Åke Hjort, 24c, valdes till justerare.
§6- Godkännande av röstlängd
Stämman godkände röstlängden.
§7- Fråga om kallelsen skett stadgeenligt
Stämman beslutade att kallelsen skett på behörigt sätt.
§8- Styrelsens årsredovisning
Mötets ordförande Nils Westerlund föredrog årsredovisningen som stämman godkände.
§9- Revisorernas berättelse
Nils Westerlund läste upp revisorernas berättelse vilken tillstyrktes av mötet.
§10- Resultat- och Balansräkning
Mötets ordförande föredrog resultat- och balansräkningen vilken fastställdes.
Föreningens kassör, Rolf Karlsson, förklarade att ökningen av värmekostnaderna beror på
höjda avgifter. Förbrukningen är i stort sett densamma som föregående år. Ökningen av
lönekostnader beror på av ungdomar under ledning av Bengt Ellus sommarjobbade med
ommålning av fastigheterna föregående sommar.
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§11- Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust
Stämman beslutade bifalla styrelsens förslag att årets underskott på 20 587:- tas från
dispositionsfonden.
§12- Förslag till budget för verksamhetsåret
Styrelsens budgetförslag som kalkylerar med ett underskott av ca. 40 000:- godtogs av
stämman.
§13- Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Stämman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
§14- Fråga om arvode till styrelse och revisorer
Arvodet till styrelse och revisorer fastställdes av stämman.
§15- Val av styrelseledamöter och suppleanter
Efter valberedningens föredragning omvaldes Bo Leandersson och Håkan Nilsson på 2 år
som styrelseledamöter. Lina Risbecker nyvaldes som styrelseledamot på 2 år.
Som suppleanter nyvaldes AnnaCarin Söderhielm på 2 år och David Lagerberg omvaldes
på 2 år.
§16- Val av revisorer och suppleant
Till ordinarie revisorer omvaldes Nils Westerlund och Ivan Björklund på 1 år. Till
suppleant omvaldes Börje Holm på 1 år.
§17- Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Gunnar Eriksson, Mattias Larsson och Daniel Sjöström på 1
år.
§18- Av medlemmarna anmälda motioner
Mattias Larsson hade inkommit med en motion som förordar att föreningen tillsätter en
arbetsgrupp som utreder montering av solceller på föreningens hustak. Styrelsen avrådde
eftersom det i dagens läge inte skulle vara en ekonomiskt försvarbar investering.
Stämman beslöt lägga motionen till handlingarna tills solcellstekniken hunnit litet längre.
Mattias Larsson hade också lämnat en motion om att en arbetsgrupp på minst två
personers utreder inskaffandet av nya möbler till kvarterslokalen. Han yrkar också på att
styrelsen anslår 30 000:- till inköp. Stämman biföll förslaget och till sammankallande för
arbetsgruppen utsågs Mattias Larsson. Den/de som vill ingå i arbetsgruppen kan nå
Mattias på tel: 070-299 23 65.
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§19- Övriga frågor
Gunnar Eriksson undrade om det inte skulle vara möjligt för Com- Hem att leverera
kabel-TV utbudet via GavleNets fiberledningar. Föreningen har stött på i detta ärende
upprepade gånger men ännu så länge finns inget sådant samarbete mellan operatörerna.
Rolf Karlsson tog upp de upprepade problemen med återvinningshuset. Många boende
tycks ännu inte ha förstått att i kärlen skall man lägga förbrukade förpackningar, papper
och lampor m.m. Allt annat ( instrumentbrädor från bilar, datorer, spaljéer m.m.) får man
fortfarande själv åka till en återvinningsstation med. Lysrör skall lämnas till en bemannad
återvinningsstation, inte bland glödlampor. En utförlig sorteringsguide finns på
föreningens hemsida ( www.brfbackhagen.se).
Om inte detta sköts bättre kommer föreningen att dra på sig böter och då är inte styrelsen
främmande för att låsa återvinningshuset och hålla öppet t.ex. en timme/dag med någon
som övervakar hanteringen.

§20Mötet avslutades

Vid protokollet:

______________________________
Håkan Nilsson, sekreterare

______________________________
Nils Westerlund, stämmans ordförande

Justeras:

______________________________
Leif Dahlström, justerare

_______________________________
Åke Hjort, justerare

