
BRF Rönnbärsmalen 1

Årsmöte 20ll-05-25

sid. 1(2)

Protokoll

$1 Lars-Olof halsar alla välkomna och öppnar mötet.

$2 Lars-Olof Friberg utses till ordförande ftir föreningsstiimman.

$3 Ama Liljeroth utses till sekreterare ftir foreningsståmman.

g4 Henrik Jersling och Mikael Nilsson utses till protokolljusterare, tillika röstriiknare för
frireningsstämman.

$5 Ja, kallelsen har behörigen skett.

$6 Dagordningen fastställs förutom punkt 10 och 11 som inte ska vara med på dagordningen.

$7 Fastställande av näryarande medlemmar:
Bo Lindstrand
Jonas Persson
Björn Fischer
Marie och Tobias Olsson
Lena Kanje
Torill Svendssen
Mikael Nilsson
Christian Ekelund och Maria Johansson
Therese Bergström
Henrik Liljebjörn
Christian Andersson

Nårvarande styrel semedlemmar:
Lars-Olof Friberg
Anna Liljeroth
Henrik Jersling
Anetle Steen
Mikael Nilsson

$8 På årsredovisningen ska vi ändra foljande:
Bo Lindstrans ska läggas till som suppleant under 2009-2010
Anette Steen ska vara 2010-2017, ej 2012 som står i originalet.
Lars-Olof Friberg ska vara 2WA-2012, ej 2011 som det står i originalet.

Lars-Olof kommer åven kolla upp överlåtelse texten med Cymko, då det uppkom frågetecken

kring denna.

$9 Revisorernas berättelse godkanndes.

$10 och $1 1 ströks från dagordningen under $6

$ 1 2 Styrelsen bevilj as enhälligt ansvarsfrihet.
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$13 Stämman beslutar att vi behåller samma styrelsearvoden under kommande år som vi haft

under 20rc-2011.

$ 14 Föreningen röstar fram foljande personer till styrelsen:

Kassör: Helen Blixt-Rimberth
Sekreterare: Anna Lilj eroth
Ledamot: Mikael Nilsson
Ledamot: Henrik Jersling
Supplenat: Björn Fischer

$15 Vi behåller Earnst & Young som revisor.

$16 Bo Lindstand röstas fram som ena parten av valberedningen. Stämman beslutar att det

åligger styrelsen att ordna fram en andra person till valberedningen.

$17Inga övriga frågor är anmälda till styrelsen.

$18 Owig allmän information från styrelsen.

Det kommer antagligen att ske en liten avgiftshöjning på mellan 100-200kr per lägenhet.

Detta är för att vi ska skapa oss en ekonomisk plan för framtiden då vi bara har tre lågenheter

kvar att sälja.
För att besluta om en eventuell avgiftshöjning kornmer det att hållas en extra

ftireningsstämma.

Föreningen kommer med största sannolikhet att bygga ett sophus på området.

Styrelsen kommer att anlita en konsult som sköter allt från ritningar till bygglovsansökan.

Önskemål om att styrelsen återupptar "rönnbärsbladet" framkom.

$ 19 Lars-Olof tackar för visat intresse och forklarar mötet avslutat.

,tt"lrll Å)" :
Just. Mikael Nilsson''


