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Arsstdmma

Protokoll frin ordinarie fiireningsstlimma i Brf Ekern 2008 avseende 2007

Datum: 2008-05-19
Plats: Olaus Petri skolan
Niirvarande: Medlemmar enligt rostliingd.

l. Sittande styrelseordforande Anders Fondberg Oppnade stiimman.

2. Dagor dningen godkiindes av stamman.

3. Ingemar Dahlgren valdes till ordforande for stiimman.

a. S6ren Bertilsson utsigs till protokollforare.

5. Ingrid Pettersson och Claudia Skogsberg utsigs till justeringsm2in tillika r6striiknare.

6. Motet faststiillde att sttimman utlysts i stadgeenlig tid.

7. Rdstliingden faststtilldes. 29 bostadsriitter av 74 var representerade.

8. Styrelsens irsredovisning loredrogs av Anders Fondberg och godkiindes enhalligt av
stiimman.

9. Revisorns berittelse som flterfinns i irsredovisningen foredrogs av Anders R0nngren och
godkiindes enhiilligt av stiimman.

10. Det beslutades enhdlligt om faststiillande av resultat- och balansriikningen.

11. Det beslutades enhalligt om godktinnande av resultatdisposition i enlighet med
forvaltning sberiittel sen.

12. Ansvarsfrihet for styrelsens beviljades enhtilligt.

13. Det beslutades enhiilligt om godkdnnande av styrelsens forslag till ersiittningar och
arvoden frr styrelsemedlemmar, eller den som utfor uppdrag pi styrelsens vtignar, samt
godkiinnande av arvoden till revisorer for nistkommande verksamhetsir. Fdrslaget var att
sarnma nivi som beslutades vid foreningsstimman 2007 enligt bilaga I skall giilla l.l
intill niista $amma 2009.
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14. Foljande styrelsemedlemmar och suppleanter valdes enhiilligt av st6mman:

2 6r nyval

2 Ftr nyval

I f,r omval

I 6r omval

I 6r kvar

I 6r kvar

I irkvar

2 hr nyval

2 fu nyval

2 6r nyval

15. Det beslutades enhiilligt om val av revisor och revisorssuppleant enligt foljande:

- Revisor: KPMG
- Suppleant: Tillsdtts av KPMG

16. Till valberedningen omvaldes Ingrid Pettersson (sammankallande) och Claudia Skogsberg
samt dessutom nyval av Anne-Mari Backlund och Bengt Eriksson.

17. Motioner enligt bilagaZ /.2
Styrelsens forslag till beslut pi inkomna motioner redovisades fullstiindigt i samband med
irsredovisningen.

I. Nya ordningsregler

Det beslutades i enlighet med styrelsens forslag att motionen bifalls.

2. Trapphusfondd

Det beslutades i enlighet med styrelsens lorslag att motionen bifalls. Fredrik Ljunggren
rdstade nej till forslaget. Styrelsen fortydligade motionen enligt foljande vad giiller
uthyrning:
- Vid tillfiille niir nigot allmiint fonid i trapphusen blir ledigt, ska det i forsta hand
erbjudas till medlemmar som iir bosatta i respektive uppgang (k0listeprincipen).
- Om ingen medlem i uppging som har ledig forrid Onskar hyra, erbjuds fonidet till den
som stir overst pi kolistan till forriden.
- Medlem kan hyra fler 6n ett forrid om det finns lediga fonid (dvs. ingen p6 ktilistan).
Niir nigon tillkommer pf, kdlistan ffir den som forst fitt fler iin ett forrfld lamna ifr6n sig
ett osv.



B o stadsriittsftireningen
Ekem i Stockholm

2008-0s-19
Arsstiimma

Sida 3(3)

3. Frirbcittrat inbrottsslq)dd i uthyrda trapphusforrdd

Det beslutades i enlighet med styrelsens forslag att motionen bifalls.

4. Inkdp av pingisbord

Det beslutades att styrelsen fir i uppdrag att underscika mojligheten att ordna ett utr;rmme
for ett pingisbord.

18. Styrelsens faststZillda budget kommenterades av Anders Ronngren och godkiindes
enhiillist.

19. Ingemar Dahlgren overliimnade ordforandeklubban till Anders Fondberg . Stdmman
avslutades av Anders Fondberg efter styrelsens redovisning av viktigare drenden som
hanterats under 6ret.
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