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1. Motet dppnandes

2 . Till sflimmoordforande valdes Roland Frycklund

3. Val av protokollforare; Heleen Rebel

4 . D agordningen godkiindes

5. Hazze Molin och Joel Salamon valdes till justerare tillika rcistrllknare

6. Fr&ga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst; instiimdes

7. Faststiillande av nistliingd;9 ndrvarande varav 8 med nistriitt. Rtistliingden bifogad.

8. Foredragning av styrelsens &rsredovisning av Roland Frycklund
Se bilaga I Arsredovisning.
Arets resultat Roland beriittade att vi Overskridit budgeten med ungef;ir 100.000 SEK
beroende pe byte av reikgasluckan, byte av grundvattenpumpen och fcinstermf,lningen som
budgeterats fiir lflgt. Men resultatet blev Ande plus med cirka 120,000 k.
Planerad verksamhet 2018. Punkt l, hissen ?ir klar och godkAnd, punkt 5,
radonmiitnlngen har genomfiirts och de rapporterade viirdena var lflngt under riskviirdena.
Ovriga punkter (S stycken se firsredovisningen sidan 5) iir tiinkta att genomfiiras under 6ret.

9. Fciredragning av revisorns beriittelse

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
Stiimman tillstyrkte att resultat och balansriikning faststiilles

11. Beslut om resultatdisposition
Stlimman tillstyrkte resultatdispositionen

12. Beslut om ansvarsfrihet ftir styrelsen
Stiimman gav styrelsen ansvarsfrihet ftir 6ret.

13. Beslut om arvoden it sfyrelsen och revisorer ftir niistkommande verksamhets&r.
Stiimman beslutade om eff prisbasbelopp fiir ir 2018 i arvode till sfyrelsen samt att
revisorn tilldelas ersflthring enligt lcipande riikning.

14. Beslut om antal ledamdter och suppleanter
Stiimman beslutar att sfyrelsen ska besti av fem ordinarie ledamriter.
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15. Val av styrelseledamoter och suppleanter
Valberedningen bestiende av Henrik Alwdn presenterade Hazze Molin och sig sjAlv,
Henrik Alw6n till kommande styrelse.
Det beslutades aff styrelsen skall besti av Hazze Molin (vald for 2 6r), Asa Molin (vald
ftir I 6r), Lars Lundstedt (vald ftir 1 ir), Henrik Alwdn (vald for 2 flr) och Heleen Rebel
(vald fdr 1 f;r) och att styrelsen konstituerar sig sjiilv.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stiimman gav Winthers revisionsbyri fortsatt uppdrag attvara fibreningens revisionsbyri.

17 . Yal av valberedning
Det beslutades att valberedningen bestir av Roland Frycklund och Joel Salamon.

18. Av styrelsen till stiimman hiinskjuf,ra frigor samt av ftireningsmedlem anmiilt iirende
1. Nya stadgar

Pi grund av mflnga fririindringar i ar, bl.a. GDPR och moderniseringar maste stadgarna
fiiriindras. Styrelsen har valt bostadsrfltternas mdnsterstadgar.
Se bilaga ftir detaljer.
Godkiinnande av foriindring i stadgar beftists genom rcistning phtvirstdmmor och
diirfiir m&ste sfyrelsen kalla till extra sfitunma i hcist.
Stiimman godkiinde de nya stadgarnaoch slutgiltigt godkiinnande kommer efter en
andra rristning pi extrastiimman.

19. Avslutande

Inforul ation utanfiir dagordnin gen
Ordforande passade pe afi pflpeka att alla bdr vata observanta pA viirmeelementen eftersom
det varje 6r varit liickage i nigon liigenhet pi elementen eller anslutningen.
Ordftirande beriittade ocksi om arbetet med hissrenoveringen och uppmanade alla boende att
ringa ITK, iiven pi jourtid, om hissen fallerar.
Skyddsmattor finns som skydd vid flytt av foremil. Mattorna stir i kiillaren bredvid
redskapsboden, i plastsiickar. Uppstdr repor iindi ska ITK kontakta for att reparera skadan.

Roland Frycklund, ordfiirande

Vid protokollet

Heleen Rebel, sekreterare

Justeras

Bilagor
8.1 fusredovisning
18.1 Nya stadgar och kommentarer till Andringar i stadgarna


