
Protokoll föreningsstämma i bostadsrättsföreningen
Ekbacken i Högdalen

Plats Högdalskyrkan
Tid Torsdag 12maj 19.00,2011

I Stämman öppnas.

2 Dagordningen godkänns.

3 Åke Rosenkvist valdes som ordförande ftir stämman.

4 Lage Hellberg valdes som protokollörare.

5 Tilljusteringsmån valdes David Do och Maria Axön

6 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst svarades mecl ett ja.

7 Röstlängden fastställdes till 22 medlemmar.

8 Föreningens årsredovisning som de lats ut till alla medlemmar godkändes enhälligt.

9 Revisorernas berättelse kom sent omsider via en mobil och godkändes.

l0 Mötet beslöt att godkänna resultat och balansräkning samt en avgiftshöjning på 5 %.

I I Resultatdispositionen alrtogs enhälligt.

12 Mötet beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

l3 Arvodet till styrelsen beslöts vara oftirändrat I basbelopp som delas mellan styrelsen.
Arvodet till revisorerna beslöts vara oftirändrat.

14 Omval av Björn Lunclqvist, Raoul Kalön, David Do, l-age Hellberg, Daniel Seco, nyval
av Maria Axön och Håkan Gullberg.

I5 Omvaldes Bo Revision AB inkluderande revisorsuppleanter.

l6 ValberedningenomvaldesAnn-MargaretWikner/l{ellberg,NicklasBjörklund,Ann-
Britt l,ind.

17 Bestämdes att årsmötesprotokoll skickas ut.

Bokningslista gällande styrelsernöten anslås på dörren till föreningslokalen.

Mötet beslöt att till nästa stämma välja ordliirande samt kassör till 2 år.

Torra gräsytor beläggs rned plattor eller kullersten.

Motionen om bredare p-platser avslogs eftersom några platser då skulle ftirsvinna.

Telefbntid till styrelsen ej aktuellt bättre med personlig kontakt eller e-post.

Brister eller fel i flastigheten är redovisade och finns att läsa hos styrelsen.

Vi kollar med Vcrclekke om fuktt'el i Veras lägenhet har åtgärdats.

Större skyltar i grovsorteringen. Container varje julhelg med tydlig info.



Snöröjningen har varit tillfredsställande det här året men viktigt att vi skottar våra egna
p-platser ,

ont om fldrråd, 6 st i kö och därftir kollar vi om vi kan utöka med ex. t0 st fttnåd i
cykelrummet, styrelsen tar in offerter.

Planteringsgrupp bordlades på grund av pengabrist.

G arantibesiktnin gar flirdi ga. Reparationer klara 30 I 6.

Inglasning av balkonger I I intresserade och nya kan ansluta fram till 3 r/5 och
genomftirs iaugusti.

Inget köp av marken aktuellt

Grillen på lekplatsen blir klar ?ore 2/7.

Ett järnräcke utanftir soprummet bör byggas fbr att eliminera fallrisk.

Viktigt med allmän respekt mot grannar, ordningsregler kommer aff detas ut snarast.

Vid tangentbordet satt Lage Hellberg

Justeras: David Do


