
Bostadsrättsftireningen Kungsängen 1, Föreningsstiimma

Sammanträdesdatum: Onsdagen 22 april 2015
Plats: Uppsalen, Kålsängsgränd 10 B

Niirvarande Se bilaga 1

1. Upprättande av forteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden
(röstlängd).

Cirkulerar lista över närvarande (bilaga l)

2. Yal av ordftirande vid stämman.

Äke valdes till ordforande.

3. Anmälan av ordftirandens val av sekreterare

Henrik Brenning anmäldes till sekreterare.

4. Fastställande av dagordning.

Stämman fastställde dagordningen.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.

Helen Sweno och Lotte Collins väljs av stämman till justerare och rösträknare.

6. Fråga om kallelse till sammanträdet behörigen skett.

Stämman godkänner kallelseftirfarandet.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

All forvaltning är hos Fastum, som tidigare hette UBC. Nu fungerar allt bra, och

priserna har sänkts jämftit med tidigare år. Föreningen tecknade även en teknisk

forvaltning2014.

Vi har ca 1,40%o räntapå lanen i foreningen, och därfiir är ftireningens ekonomi

god. Under året har vi spolat vara ledningar. Det visade sig att det var ganska

mycket kalk på vissa ställen. Från början var det hårt vatten i fiireningen, vilken

kan forklara de forhållandevis tjocka skikt som fick avlägsnas. Fettavlagring i
ledningar kommer från köh undvik att spola ut fett i kökshon.

Avgiften till ftireningen har höjts med 2Yo och foreningen har mälat om delar av

trapphusen och snyggat till golven.
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Vi amorterar ca 650 kSEK per år, vilket innebär en liten ökning från tidigare ar.

Slutsumman i foreningens budget är negativ, vilket kan förklaras med de nya

bokftiringsreglerna. Avskrivningen på ca700 kSEK per år, vilket resulterar i ett

minusresultat.

Vi har belastat yttre fonden (48 kSEK) lor stamspolningen.

Stämman beslutar att lägga redovisningen till handlingama.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.

Revisorn anser att årsredovisningen har upprättats med redovisningslagen, och ger

en bra bild av foreningens ekonomi. Han rekommenderar att styrelsen ges

ansvarsfrihet.

Stämman beslutar att tillstyrka revisorns rekommendation.

Revisionsberättelsen läggs ti ll handlin garna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman tillstyrker.

10. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen.

Stämman ger styrelsens ansvarsfrihet.

11. Beslut om anviindande av uppkommen vinst.

Styrelsen fiireslår att årets forlust far balanseras med den ingående vinsten.

Stämman beslutar enligt styrelsens forslag.

12. Beslut om arvoden ftir styrelse och revisorer.

Styrelsearvodet är 50 kSEK, revisionsarvodet betalas på löpande räkning.

Stämman beslutar att ge 50 kSEK till styrelsen, samt att revisionsbyrån betalas

enligt räkning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Åke Lidberg

Jenny Andersson

Helen Sweno

Henrik Brenning

Gustaf Nordman

Jan-Olof Holst

2är
2är

2är

1är

lär
1år
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Christofer Ferm

Gustaf kommer inte att finnas tillgänglig från början av nästa år. Det är möjligt att

styrelsen kommer att adjungera in den kompetens som behövs efter årsskiftet.

Stämman välj er foreslagna kandidater.

14. Yal av revisor och suppleant.

Valberedning ftireslår sittande revisor (Tomas Jonasson, och Lars Jonasson är

suppleant).

Stämman väljer dessa revisorer.

15. Val av valberedning.

Frivilliga till valberedningen

Owe Carlsson ( uppgång C )
Ove Sjögren ( uppgång C )
Stämman väljer ltireslagna kandidater.

L6. Motion från medlem, inklusive styrelsens yttrande, se bilaga

Nils Sjöstrand vill att styrelsen ser på hur föreningen kan ladda elbilar; kostnad,

konsekvenser. Gärna beslutsunderlag till nästa ordinarie stämma.

Styrelsen tillstyrker ftireslaget, men detta måste drivas tillsammans med Väveriet,
eftersom de har ansvaret ftir garaget.

Stämman tillstyrker fiirslaget med styrelsens tillägg.

17. Första foredragning av styrelsens forslag till stadegeiindringar, se föreningens

webb : http://www.brf-kun gsan gen I . se/
Beskrivning av ftirslaget till ändringarna av stadgarna:
Då inftirandet av så kallat K2lK3-regelverk for avskrivning inftrts iir det inte
längre tillåtet flor bostadsrättsföreningar att tillämpa progressiv avskrivning.
Beroende på vilket regelverk som används påverkas foreningen resultat av detta
och enligt stadgarna ska månadsavgifterna räcka till ftreningens kostnader och
avsättning, (vilket inkluderar avskrivningar). För att undvika kraftiga
avgiftshöjningar ftireslår styrelsen istället att ordet kostnader byts mot utgifter,
vilket då inte inkluderar avskrivningar.
I samband med denna stadgeändring görs även några andra ändringar som berör
tiden då huset uppfiirdes samt anpassning till dagens regelverk avseende
andrahandsuthyrning av bostadsrätten.

lår
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För den som så önskar kan förslaget till nya stadgar fas i pappersform genom att
kontakta styrelsen eller maila detta önskemål till: sflirelsenidbrl'-icungsangenl.s*

Stämman tillstyrker enhälligt forslaget till stadgeändringar.

Stämman tackar av Owe flor 8 års fortj?instfullt arbete i styrelsen genom att ge

honom en blombukett och en flaska vin.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutas.
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Vid protokollet

Henrik Brenning

Bilageförteckning:
1. Närvarolista
2. Motion till ståimman

\ n l2--)
u{/^- /-422

:, i. -,,*
.J' 

.f : '._,.; l

, -i r . +.4. 
j -'r s E' *'try'; 4\

Justeras

Åi' u"
'.r { ,;,rri, '' ''-d( (ttt^*?

'*trtl i .!l^w'ifu NL
Htslen Sweno Lotte Collins

sid s (8)



Btlaga2

Motion till stämma 2015-04-22

Sakgrund

Vi har idag ratiorella *lål att minsks utslfrpp avväxthusgäser, effektfvisera tr+nspnftsekt*rn
etc. Det ställer krav på *ss sem priuatpersarer, fastighetsägare urh även på oss som en brf.

Vad vi kar göra år naturligtvis att effeHivisera energianvändninge:r mer sckså möjliggöra for
dE n'redlemrnår 5åT1-r önskar irfsrskaffa eldrirrna fordon ladda ciessa på hemmaplan, dvs. *

vårt garage"

Förslrg

Ett beslut tas sm att inleda en studie med syfte ait utr+na hur detta skulle kunna re*liseras,

kostnad *ch andra kolsekvenser" Detla skulle skapa ett heslutsunderlag for styrelse och

ståmma ait ta stållnirug till,

Skulle vi ha den mdj'lig,lretenlatt i garaget lsdda elfordon så tar ui inte bara ett arsvar för
r:ri$.iön utan vi kcmrner qckså all skapa en vördehojan-de fahor till gagr f*r samtliga

rvledlenrrxar,

rCI'i5,il2-r.fi

I'lils SjCIstrand

Sr.uehea: utlåtande:

Sfrrebec nlbq,*,+r'soneuea. Llu'edrrllgso bebft"er arusria.ar ured $aqrf;ili-=hetea V*rener rcsil hEr afi a&:rarr

fbr g.rraget.
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