Protokoll
Ordinarie föreningsstämma den 23 november 2009
Brf Gulddragaren
1. Stämman öppnades av föreningens ordförande, Ziad Ibrahim.
2. Dagordningen godkändes av stämman. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att
kalla till extra stämma för diskussion kring besluten om larm, ordningsregler och
avtalet med Tele 2.
3. Föreningen valde Lena Nöjd från SBC till ordförande för stämman.
4. Pernilla Fexdal anmäldes som protokollförare vid stämman.
5. Stämman valde Adriana Kasarigilak till justerare tillika rösträknare vid stämman.
6. Stämman hade blivit i behörig ordning utlyst via kallelse enligt stadgarna.
7. 59 röstberättigade medlemmar befann sig på stämman. Stämman fastställde
avprickningslistan att utgöra röstlängd för stämman.
8. Under år 2008 har föreningen arbetat med att få till stånd ett fastighetsövertagande av
Svenska Bostäder AB. Förvärv skedde först under 2009. Ingen årsredovisning för 2008
fanns att redovisa.
9. Ingen revisorsberättelse för 2008 (se ovan punkt 8).
10. Inga fastställande av resultat- och balansräkning för 2008 (se ovan punkt 8).
11. Inga beslut om resultatdisposition för 2008 (se ovan punkt 8).
12. Stämman godkände ansvarsfrihet för hela styrelsen under 2008. Beslutet var enhälligt.
13. Stämman bestämde för nästkommande verksamhetsår att 2 prisbasbelopp utgör arvode åt
styrelsen att fördela internt inom sig. Stämman beslutade att arvode åt revisorn för
nästkommande verksamhetsår betalas enligt faktura.
14. Stämman valde 7 styrelseledamöter och 4 suppleanter.
Ledamöter: Pernilla Fexdal, Khabat Marouf , Benne Hamrin, Ziad Ibrahim,
Johan Holm, Hanna Reinola, Mermer Cebrial .
Suppleanter: 1) Magnus Johansson 2) Susanne Gygax 3) Marcus Schneider
4) Adriana Kasarigilak (Numrering anger turordning för suppleants inträde vid ordinare
ledamots frånvaro)
15. Stämman valde Jörgen Schumacher som revisor och Britta Schumacher som
revisorsuppleant.
16- Stämman valde Benny Frölander och Diana Zeljkovic till valberedning för nästkommande
verksamhetsår.

17- Stämman avslutades.
Pernilla Fexdal
Protokollförare

Lena Nöjd
Ordförande

Adriana Kasarigial
Justerare

Övrig information från styrelsen:
1- Uppfräschning av miljöstugorna och installation av övervakningskameror inne i dem.
2- Utbyte av gamla tvättmaskiner och torkskåp mot nya till alla tvättstugorna även
grovtvättstugan är inräknade i detta.
3- Förstärkning av utomhusbelysningen och trappuppgångarna.
4- Förslag till plantering av nya häck och träd till området delades ut.
5- Förslag till nedgrävda soptunnor med sopsug istället för nuvarande sopskåp.
6- Förslag till en stor och heltäckande parabolantenn på hustaket istället för små
paraboler på fasaden och balkongräcke.
7- Användningsområde för föreningslokalen och dess ordningsregler.
8- Förslag till utökning av parkeringsplatser utomhus (bygglov finns).
9- Besiktning och inventering av lekplatserna i området.
10- Avtalet med Tele 2
11- Ordningsreglerna
Ovanstående frågor kommer att tas upp och diskuteras på nästa extra stämma som äger
rum den 7 december 2009.
Vid pennan

Pernilla Fexdal

