Protokoll från Brf. Solgårdens ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 17/5 2016
Närvarande:
Se bifogad närvarolista.

§1

Föreningsstämmans öppnande
Stämman öppnades av ordförande Christer Kannisto.

§2

Val av stämmordförande
Som ordförande av stämman valdes Peter McDonald.

§3

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Som protokollförare för mötet utsågs Mariella Niemi av stämmans ordförande Peter McDonald.

§4

Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes.

§5

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6

Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet
Sven Bergdahl och Ann-Louise Berlin valdes att jämte stämordföranden justera protokollet.

§7

Val av minst två rösträknare
Anne Dahlgren och Lars-Göran Svensson valdes till rösträknare.

§8

Fråga om kallelse behörigen skett
Stämman godkände huruvida kallelse skett i behörig ordning.

§9

Genomgång av styrelsens årsredovisning
Stämman godkände årsredovisningen.

§ 10

Genomgång av revisorernas berättelse
Stämman godkände Revisorernas berättelse.

§ 11

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen enligt årsredovisningen.

§ 12

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutar att godkänna att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

§ 13

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 14

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter,
revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av förningsstämman
Stämman beslutar att arvoden oförändrade (som enligt föregående års stämmoprotokoll härrör sig från
2011).
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§ 15

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar om 4 st. styrelseledamöter samt 2 st. suppleanter

§ 16

Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Christer Kannisto valdes som ordförande för 1 år.
Som styrelseledamöter valdes Kerttu Koski-Pikkarainen (1 år), Daniel Hansson (1 år) Mariella Niemi (2
år) samt Christer Kannisto (2 år) in som ordinarie i styrelsen.
Patric Byström (1 år) samt Christoffer Lundgren (1 år) valdes in som suppleanter i styrelsen.

§ 17

Presentation av HSB-ledamot
Margaretha Eriksson presenterar sig och meddelar att hon har gått i pension, men arbetar kvar med
uppdraget som HSB-ledamot.

§ 18

Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutar om 1st revisor samt 1st suppleant.

§ 19

Val av revisorer/er och suppleant
Till revisor valde stämman Sven Bergdahl och som suppleant Lars-Göran Svensson.

§ 20

Beslut om antal ledamöter i valberedning
Stämman beslutar om 3 st. ledamöter i valberedningen.

§ 21

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman väljer ordförande Gunnar Schriwer som ledamot och tillika Valberedningens ordförande samt
Ulf Christiansen som ledamot. Den tredje ledamotsplatsen är vakant.

§ 22

Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Stämman väljer Curt Johansson till fullmäktige samt Sven Bergdahl som ersättare

§ 23

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjuta frågor och av medlemmar anmälda ärenden som
angivits i kallelsen
Motion 1 (Bilaga 1)
Anmodan att styrelsen ska ta kontakt med representant för Grannsamverkan hos Polisen och Trollhättans
stad för att få information om etablering av grannsamverkan för föreningen Solgården. Yrkar bifall från
årsmötet. (Tone och Mats Ekström)
Styrelsens ställer sig positiv till motionen och föreslår att en intressegrupp utanför styrelsen bildas för att
arbeta med frågan.
Stämman godkänner motionen enligt styrelsens förslag. Tone Ekström och Curt Johansson bildar
intressegrupp att arbeta med frågan.
Motion 2 (Bilaga 2)
När man tvättar bilar nära villor, bostadsföreningar kryper hälsovådligt medel förr eller senare ner i
grundvattnet enligt forskning. Det finns flera ställen i stan för biltvätt, även till en billig peng. Förslag:
Inte tillåta biltvätt inom Solgården HSB. Yrkas bifall från årsmötet. (Tone & Mats Ekström)
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Styrelsen styrker motionen och föreslår stämman att bifalla densamma då detta är i linje med
kommunens och HSB:s miljöarbete.
Stämman godkänner motionen enligt styrelsens förslag med 23 röster av 35. 12 röstade emot styrelsens
förslag.
Skrivelser till stämman:
Fler parkeringsplatser (Bilaga 3)
Stämmans ordförande meddelar att det i dagsläget inte är aktuellt med att anordna fler
parkeringsplatser.
Biltvätt (Bilaga 4)
Se stämmans beslut avseende Motion 2.
Hemsidan (Bilaga 5)
Stämman beslutar om att hemsidan ska vara öppen för alla som är intresserade och vara en
portal in till Föreningen Solgården. Dagsaktuella händelser publiceras på Facebook.
Åtgärder för förbättring av kvalitén på gräsmattorna (Bilaga 5).
Stämmans ordförande meddelar att detta inte kommer att göras då styrelsen har beslutat att
inte lägga mer resurser på gräsmattor.
Kommer det att ske en årlig föryngring av framförallt spireabuskarna? Sker det slipper vi
kanske det fula ingreppet som radikalbeskärning innebär (Bilaga 5).
Spireabuskarna kommer att skötas efter behov.
Övriga ärenden
Vad händer med fönsterbläcken?
Stämmans ordförande informerar om hur underhållsplanen ser ut avseende renovering av
fönsterbläcken som bör ske i samband med byte av tak om ca 6-10 år.

§ 24

Föreningsstämmans avslutande
Ordförande Peter McDonald förklarade föreningsstämman avslutad.
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