Bostadsriittsforeningen solklippan 1 /Orgnr : 7 1 6426-3 449

protokoll uppr ittatvid ordinarie fiireningsstemma den 21
mars 2019

(Plats: Hammarbykyrkan 1900-2000)

0l Ordinarie ordforande hiilsade viilkommen och oppnade stdmman.
enligt kallelsen godkiindes'
$ 02 Foreslagen Dagordningen

$

$ 03 Per Wahlberg valdes

till ordlorande for stdmman.

tbra protokollet
$ 04 Sarah Svensson valdes att
valdes
$ 05 Frida Syr6n och Daniel Skoog

till rostriiknare

och lor att justera

motesProtokollet.
$ 06 R6stliingden faststiilldes
men totalt24 var niirvarande'

och bifog as;20 medlemmar var rostberiittigade

drenden skulle presenteras under 5 24'
$ 07 Beslutades att styrelsens
hade utlysts stadgeenligt; kallelse hade skickats ut
$ 0g Beslutades att stdmman

den24januari
inkluderande resultat- och
$ 09 Styrelsen foredrog Arsredovisningen
denZ4januari'
balansreikning ftir 2018, utskickad ut till alla medlemmar

$

10 Valberedningen

foredrog revisorns uttalande och tiltstyrkande av resultat-

och balansrZikningen 20 I 8'

$

11 Balans- och resultatriikningen20lS

$

l2

Styrelsen foredrog forslag

faststiilldes.

till resultatdisposition for 2018'

med
Valberedningen foredrog revisorns uttalande om resultatdisposition
florslag att ansvarsfrihet borde beviljas'

$

l3

for styrelsen'
$ 14 stnmman beslutade om ansvarsfrihet
till funktionar:
$ 15 Beslutades om foljande arvoden
-Styrelsen 46 500

kr

- Valberedningen 1

(ett prisbasbelopp)

500

k per funktion2ir

- Revisorn 12 850 kr

valdes om
$ 16 Styrelsemedlemmen Per Lundell

till

i styrelsen pA tvi
$ 17 Sarah Svensson invaldes

ir'

styrelsen for

$l8SuppleantenJimmieNilssonvaldesomfortviir.

tvi

6r'

$ 19 Linn6a Bjiirkdahl valdes i in i styrelsen som suppleant pi

tvi

6r.

$

20 Revisor Lehtipalo valdes om for ett 6r.

$

2l Jill Mankonen och Edvard Saare valdes som valberedning nyval pi ett ir.

$

22 Fdreningens nya stadgar

att giilla fran 1 april beslutades

fiir andra gingen.

$ 23 Inga motioner hade inkommit.

preciserade
$ 24 Styrelsen liimnade en bred information om ekonomin och
beloppen avseende avgtftshojningen. Lista 6ver de nya beloppen per 6r delades

ut

till mcitesdelt agarna

Yal

av

forttaltningsform 20lg,presentation och beslut:

Extern ftirvaltning: Offerter frin forvaltningsfiiretag hade inhiimtats framtill
2Ol7l18 vid flera tillftillen och visar att forvaltningskostnaden skulle, om denna
upphandlades, oka till 650-800 000 kr per 6r. Enligt vir intresseorganisation,
Bostadsriitterna (2015), bor lorvaltningskostnaden ftir vira hus inte civerstiga
640 000 kr. Bostadsriitterna hiivdade (2017) att mindre bostadsriittsforeningar,
med omkring 50 liigenheter eller fiirre av kostnadsskiil, bor fiirvaltas internt.
Intern ftirvaltning2}lg: Budgeterad till ca320 000 kr.

*Administration sisom lZigenhetsoverlitelser, attest riikningar, stadgar,
be siktningar, motesverksamhet, information, kontakter med myndi gheter,
tv[ttstuga, triiffl okal.
*Ekonomisk ftirvaltning tillsammans med Bejo.
Teknisk forvaltning sisom, renoverin gar, tepatationer, trappstiidning,
parkering, tvlittstuga, triifflokal, vindsfiinhd, brandsiikerhet, snoskottning,
lampbyten, alla entreprenorer 24 st. (avtal, styrning, uppsiigning, larmning).
*

Stiimmans enhiilliga beslut: Intern ftirvaltning.
$ 25 Stiimman avslutas

arah Svensson/ protokollftirare

Frida Syr6n/justerare

Brf. Solklippan
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Styrelsen

Ordinarie fiireningsstiimma

2l mars 2019

Fiirslag till dagordning
01.

02.
03.

04.
05.
06.

07.
08.
09.
10

IL.
12.
L3.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.

2t.
22.

23.
24.
25.

Oppnande
Godkiinnande av dagordningen
Val av stflmmoordfiirande
Val av protokollfiirare
Val av tvi justeringsmiin, tillika riistriiknare
Faststiillande av rtistliingd
Anmiilan av styrelsens f,renden (Se punkt 24 nedan)
Frflga om stflmman utlysts i stadgeenlig ordning
(Styr)
Ftiredragning av irsredovisning 2018
inkl. resultat och balansriikning
Revisorns uttalande om resultat-och balansriikning (Valb)
Faststiillande av resultat- och balansriikning 2018
(Styr)
F'tirslag resultatdisposition
Revisorns uttalande resultatdisp o. ansvarsfrihet (Vatb)
Beslut om ansvarsfrihet fdr styrelsen
(Valb)
Fiirslag arvoden till styrelsen, valb och revisorn
(Valb)
Omval av en styrelseledamot fiir tvfl flr
(Valb)
Val av en styrelseledamot ftir tvh hr
Valb)
Omval av en suppleant fiir tvfl ir
(Valb)
Val av en suppleant fiir tvfl flr
(Valb)
Val av revisor fiir ett i
(Namn frin delt.)
Val av valberedning fiir ett
(Styr
Beslut (Zza gflngen) om nya stadgar
(StYr)
Motioner
(StYr)
Styrelsen infiir 2019 - 20 och beslut
Avslutande

2018

ir

rn-

I{. rrz loaoal

R 113

Claes
Britt Thom6

121 (0904

Trdfflokalen

f,';jf;: /?

Daniel

h

Reinmtiller
131 (1004)

n-

B

l(
Jimmie Nilsson

&

M6ller

151(1204)

Catja Malmberg

152

(1203)

Eric ldegren

162

(1303)

Martin Petersson

211

(0804)

Kerstin

R"

it
Lundfeldt N

(0803\ Per Lundell
(0904) Peter B6nkestad
221 (0904) Sara Bdnkestad
222 (0903) Daniel Flodman
223 (0902) Agathe Anneville
231 (1004) Roland Karlsson
232 (1003) Edvard Saare
212
221

(1002)
(1104)
242 (1103)
243 (1102)
244 (1101\
244 (1101)
233

Agneta Clavering

241

Gunnar Videll

[d zst
253
254
261

Elin Tocklin
Daniel von Witting
Emma von Witl

1rzoffi

rui"tr"n

(1202) Pekka KekdlSinen
(1201) Annika Persson
1

304

(1303)
263 (1302)
264 (1301)
262

Victor Grim

Samuel Salovaara

Andreas Ritola
Tom Robertson
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