
BRF Dalens Ekgård

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i BRF Dalens Ekgård den 31 mars 2011

Antal närvarande föreningsmedlemmar 28 stycken. Röstberättigade 25 stycken.

§1 Stämmans öppnande
Föreningen förklarar stämman som öppnad. 

§2. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av ordförande vis stämman
Stämman väljer Michal Wolski till ordförande.

§4 Anmälan av ordförandens val av justeringsman
Stämman godkände Anders Lindgren som protokollförare.

§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Hans Gustafsson och Ola Rosenqvist till justeringsmän och rösträknare.

§6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman svarar ja på att stämman blivit utlyst i tid.

§7 Fastställande av röstlängd
Närvarouppgifter insamlades. Antal röstberättigade medlemmar 25 stycken.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föreningens styrelseledamot Henrik Virro fördrog styrelsens årsredovisning. 

§9 Föredragning av revisorns berättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av styrelseledamot Madeleine Hedin. 

§10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Resultat och balansräkning fördrogs av styrelseledamot Henrik Virro. 

§11 Beslut om resultatdisposition samt uttag ur reparationsfond enligt årsredovisningen
Resultatdispositionen godkändes av stämman.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman godkände två prisbasbelopp per år som arvode för styrelsen. Stämman beslutade att 
revisorns arvode skall utgå enligt räkning.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Valberedningen föreslog följande:
Åse Mars, Björn Guldbransen, Birgitta Reneby och Morgan Wackt till ordinarie styrelseledamöter.
Till suppleant föreslogs Mikael Andersson.

Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.



I övrigt ingår i styrelsen till och med årsstämman 2012:
Michal Wolski, Henrik Virro, Sebastian Lindmark, Madeleine Hedin och Gun Johansson.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman valde sittande revisor och suppleant.

§16 Val av valberedning
Stämman valde Hans Gustafsson (sammankallande) och Åsa Bodin att utgöra valberedning inför 
nästa föreningsstämma 2012. 

§17 Beslut om uttag ur reparationsfond för årets reparationsarbeten, planerat till cirka 520 
000 kronor
Stämman svarar ja, och godkände detta.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Det hade inte inkommit några ärenden till styrelsen. Däremot tog det upp frågor under mötet 
rörande gårdsstädning, och den blir av söndag 8maj. 

Vidare togs det upp att föreningen fyller 30 år, och att det då skulle bli en födelsedagsfest för hela 
gården.

De övriga frågor som kom upp var om vilka märken som är godkända som fläktar i köket. Michal 
skulle ordna fram en lista på de märken som är aktuella. Vidare så togs det upp om det skulle 
rengöras i ventilationssystemet i höghusen. Styrelsen svarade att det arbetet ligger i framtiden.

Vidare så belystes det att gungställningen på gården börjar bli dålig. Styrelsen såg det som ett 
arbetsmoment på gårdsstädningen att reparera detta. Alternativt, så får det lösas på annat sätt.

§19 Stämmans avslutas.
Stämmordförande Michal Wolski förklarade 2011 årsstämma avslutad.

De nya styrelsemedlemmarna samlades direkt efter mötet.
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