
Brf Tången 9                                                                 
Årsmötesprotokoll - Föreningsstämma 2014

Sammanträdesdatum: 13 maj 2014
Tid:	
 	
 	
 	
   kl. 18.30
Plats:	
                      Vurma

Till minne av Lars Svadling 
Styrelsen och samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen Tången 9 tackar Lars Svadling för alla 
år av medlems- och fastighetsarbete för föreningen Tången 9.

§ 1 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 2 Val av stämmoordförande
Till ordförande vid stämman valdes Barbro Thomas.

§ 3 Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 
Som protokollförare till stämman valdes Emma Rudenstam.

§ 4 Val av justerare  tillika rösträknare
Till justerare, tillika rösträknare valdes Christina Svensson och Klara Lundberg.

§ 5 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslutades att stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst. 

§ 6 Fastställande av röstlängd
Följande röstlängd fastställdes:

1. Margareta Eklund (tom punkt 11)
2. Klara Lundberg
3. Lisa Rudenhed
4. Maria Lidberg
5. Emma Rudenstam
6. Barbro Thomas
7. Britta Swärdh
8.  Fredrik Petersson 
9.  Clara Renhuldt
10. Julia Unge Sörling
11. Lovisa Geloette

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Barbro Thomas föredrog styrelsens förvaltningsberättelse, som finns beskrivet i Årsredovisningen 
för räkenskapsåret 1 januari- 31 december 2013.

§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse 
Margareta Eklund tillika intern revisor föredrog revisorns revisionsberättelse. Se bifogad bilaga till 
revisionsrapport Brf Tången 9 verksamhetsåret 2013. 



§ 9 Fastställande av resultat- och  balansräkning
Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 10 Beslut om resultatdisposition
Resultatet disponerades enligt förslag i ny räkning. 

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 12 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår
Beslut att höja arvodena till 40 000 kr åt styrelse och revisorer. 

§ 13 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
Stämman valde fem ledamöter, två suppleanter, en internrevisor och en externrevisor.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen presenterade valberedningens förslag. Efter en kort diskussion fastställdes förslagen 
och följande personer valdes som styrelseledamöter samt suppleanter:

- Emma Rudenstam 	
 	
 	
 	
  valdes till ledamot 2 år (omval)
- Christina Svensson                                 valdes till ledamot 2 år (omval)
- Clara Renhuldt                                        valdes till ledamot 2 år (nyval)
- Lovisa Gelotte                                         valdes till ledamot 1 år (nyval)
- Lisa Rudenhed                                        valdes till suppleant 1 år (nyval)
- Klara Lundberg                                       valdes till suppleant 1 år (nyval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen presenterade valberedningens förslag. Efter en kort diskussion fastställdes 
valberedningens förslag. Följande personer valdes som styrelseledamöter samt suppleanter:

- Margareta Eklund                                   valdes till internrevisor 1 år (omval)
- Parameter AB                                         valdes till extern revisor (omval)

§ 17 Val av valberedning
Valberedningen presenterade valberedningens förslag. följande personer valdes:

- Maria Lidberg                                          valdes till valberedning 1 år (omval)
- Johan Björkstedt                                      valdes till valberedning 1 år (omval)
- Julia Unge Sörling                                    valdes till suppleant 1 år (nyval)

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmält ärende 
Inga inkomna skrivelser, ärenden eller frågor.

§ 19 Stämmans avslutande
Stämman avslutades av ordförande



§ 20  Övriga frågor
- Förfrågan angående former för engagemang: tex möten för att gå igenom vad det innebär att äga 

en bostadsrätt, träff/fika på gården, starta olika ansvarsgrupper m.m.. Styrelsen ska se över denna 
fråga.

- Barbro gick igenom hur det fungerar med fastighetstillsynen och skötseln nu sedan Jarmo tagit 
över detta arbete. Kontaktuppgifter till Jarmo Honkanen finns på anslagstavlan i entrén. Detta ska 
dock enbart användas vi yttersta nödfall och i första hand ska en styrelseledamot underrättas. 

- Hur fungerar informationen för föreningen? Finns alla med i Yahoo-gruppen?  Styrelsen berättade 
att de håller på att upprätta en ny hemsida där det ska vara enklare att nå information samt även 
aktivt anmäla sig för att få ny information. 

- Oljud från restaurangen vid soptömning samt oreda ute på gården. Om oljud förekommer efter kl. 
22.00 på kvällen bör detta framföras till restaurangen.

- Styrelsen ser över möjligheterna att sätta upp en plakett/ träd till minne av Lars Svadling ute på 
gården. 

Vid protokollet:                                                                                     
Emma Rudenstam

 Justeras:                                                                                                  Justeras:
 Christina Svensson                                                                                  Klara Lundberg                                  


