
 

Protokoll f6rt vid drsstiimma
Stdmman holls onsdagen 201g_04_ 11, kl. 19.00 iAngsholmsskolan, Linbastuvdgen L, 1g7 65 Tdby

i Brf Fillbdnken, Tdby.

L. StHmman rippnas Ledamot Jova nna Sjcilande
medlemmarna viilkomna.

r cippnar stdmman och hdlsar

2. Dagordning
om att byta plats pi punkt 13 och 14, godkdndes av
stiimman.
Val av styrelseordfcjrande kom diirmed fore val av
styrelseledamoter och styrelsesuppteanter.

Dagordningen godkdnns, efter det att fcirslag fr6n medlem

3. Val av stemmoordfrirande
Sven vid 2OL7 Ars irsstiimma.
Ylva Hintze vdljs som stdmmoordfd rande. Ylva var ordforande

Anmiilan av
stdmmoordftirandens val
av protokoll-f6rare

Ylva vdljer Karl-David Andersson som protokollforare.

5 Val av tvi justeringsmdn
tillika rtistriknare

Att justera dagens protokoll
rostrdknare utser stdmman:

o Anna Borgqvist
o Lena Andr6n

jdmte ordforande och tillika

6. om stdmman blivit i
stadgeordning utlyst
Frigan r att man var kallad i stadgeenlig ordningStdmman bekrdfta

7 Faststdllande av rtistlfi ngd
har fullmakt frin ytterligare medlem. 144 medtemmar finns
ddrmed representerade pd stiimman. Detta antecknades vid
ingdngen till stdmmolokalen.
Stdmman beslutar att forteckningen (bilaga 1) kan ligga till
grund fcir eventuell omr6stning.

Antal niirvarande medlemmar ii r 124 st. av medlemmarna

8. Framldggande av
Srsredovisning och
revisionsberdttelse

besStiimman uta attr stii lls rstfc, efterfrdgor VA d AVelrje
mfra e nd AVet redgga ovisn r och bnga e riitte I se.

Fdrva ltn i ngs berdttelse
Bil2

Frigor och begdran om tiltdgg fr6n medlemmarna:
Lena Andr6n begdr att fcjrvaltningsberdttelsen skall
kompletteras med att hon avgick som suppleant istyrelsen i
februari 201,8.
Friga: Ar de ldgenheter som ndmns som kommunens

Ledamot Lars Jonsson fcire d rar verksam hetsberdttelsen

heter "sociala" nheter och dr de uth
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Friga: Varfcir dr det si tomt pd parkeringarna upp mot
Gribbylundsvdgen?
Svar: Det 5r Akelius som iiger parkeringen och fcireningen harhittills inte lyckats dverta den.
Friga: Pii vilket sdtt har den tidigare tekniska fcirvaltningen
VKRE brustit i sitt uppdrag?
Svar: Lars bcirjar sitt svar med att understryka att VKRE
inledningsvis gjorde ett mycket gott arbete. Orsaken till att
VKRE inte kunde fullfolja sitt uppdrag var att VKRE:s dgare
blev svirt sjuk och inte ldngre kunde upprdtth6lla sin
verksamhet.
Friga: Riskerar foreningen att utsiittas for nigra ekonomiska
krav frin VKRE:s konku rsfcirvalta re?
Svar: Nej
Friga: Varfrir informerades inte irsstdmma n 2O!7, om att
den divarande styrelse bestutat att fcireningen sjilva skulle
dverta den tekniska forvaltningen, d6 beslutet redan var
taget innan stdmman?

Svar: Ja de dr "sociata,,
uthyrda av kommunen

liigenheter, flera av dem dr inte

Svar: Ledamot Lars ger besked om att beslutet inte var taget
innan Srsstdmma n 2017.
Friga: Vad har styrelsen haft fcir underlag fcir att fatta
beslutet att civerta den tekniska forvaltningen?
Svar: Att driva den tekniska forvaltningen i egen regi
jdmfcirdes med ett antal intagna anbud. processen finns
protokollfcird.
Frdga: Ndr blev Jovanna anstdlld?
Svar: l juli
Frdga: Varfor blev inte medlemmarna informerade om detta
fcirrdn i nyhetsbrevet i februari?
Svar: lngen i styrelsen kunde svara.

I anledning av beslutet om teknisk forvaltning i egen regi vitt
Linda Adnil informera stdmman att hon tagit fram ett anbud,
som var betydligt bdttre dn de anbud som styrelsen tagit
fram. Linda berdttar att hon mailat detta anbud till styielsen.

Frdga: hur fungerar trddvirden, hur betalar vi och varfcir drinte alla de trdd som forklarats som utddmda fillda?

Svar: Trddvirden dr upphandlad till fast pris. Oavsett
tidsitg6ng dr priset detsamma. De glcimda trdden kommer
att avverkas.
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Resultatrd kn ingen
Bil 3

omiska fcirvaltare Bo Bergman foredrar

Frdgor frin medlemmarna:
Friga: Hur ofta redovisar forvaltningen till styrelsen?
Svar: Enligt avtal sker redovisning tertialt (var fjdrde minad),
men i praktiken sker det var tredje minad
Fr6ga: Ndr sig man att underskottet brakade i vdg?
Svar: V6r ekonomiska forvaltare svarar att ,,brakade i vdg,,
inte air rdtt beskrivning. Utan att det dr nigot som iir under
kontroll och inte dr nigot resultat av omedvetenhet frin
styrelsen.
Friga: Hur kunde styrelsen i nyhetsbrevet i december
beskriva den ekonomiska situationen som god, ndr det fanns
ett stort underskott.
Svar: De kostnader som ing6r i den 10 iriga underhillsplanen
finns inte med i budget, men belastar dndd irets resultat niir
de kommer.
Friga: Hur kommer det sig att kostnaden for den ekonomiska
fcirvaltningen har okat med 28%
Svar: Det har tillkommit utgifter fdr uppgifter som inte ingir i
avtalet for den ekonomiska fdrvaltningen.
Friga: Har underskottet med jovanna Sjolanders lon att
gora?
Svar: Alla kostnader bidrar till underskottet, dven Jovanna
Sjolanders l6n. Ledamot Lars Jonsson forklarar ocks6 att trots
att Jovannas lcin belastar de totala kostnaderna, kan det vara
s6 att hennes arbete de facto kan ha bidragit till att hilla
kostnaderna nere.

Ekon
resu ltatrd kn ingen.

Balansrdkningen
Bil4

Bergman frin v6r ekonomiska frjrvaltning foredrar

Medlemmarna hade inga frigor angiende balansrdkningen

Bo
ba lansrd kningen.

Revisionsberdttelse
Bil5

r revisor Eva Stein foredrar revisionsberiittelsen
Eftersom det finns en anmdrkning inskriven i

revisionsberdttelsen, hade Eva f6tt en telefonforfrigan frin
medlem vad en anmdrkning betyder. Eva forklarar att detta
dr en mild form av kommentar. Anmeirkningen gdller att en
styrelseledamot ocksi haft en anstdllning. Eva har inte hittat
nigra oegentligheter i anledning av anmdrkningen.
Eva Stein avslutar sitt fciredragande av revisionsbereittelsen
med att tillSgga, att det iir utmanande att arbeta med brf
FSllbdnken. Hon berdttar att hon under iret blivit anonymt
anmdld till revisorsins vilket har inneburiton
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omfattande extra arbete. Hon ber oss att forsti vidden av
uppdraget Fillbdnken

Frigor frin medlemmarna :

I frSga: Ar det ledamot Lars Jonsson som 6ger foretaget som
i nsta I I e rat tvdttstugetavlor och po rttel efoner.
Svar: Lars bekrdftar att han dger fciretaget. Lars beskriver
ocksi hdndelseforloppet kring upphandlingen av uppdraget.
Lars expertis och kdnnedom om branschen ledde till att
tavlor och telefoner kunde installeras till en kostnad som
understeg alternativen med en halv miljon kronor.
I samband med denna friga kommer ett yttrande frin
medlem, ddr hon undrar hur man kan ,,gndlla,, dver detta.
Hon ber6mmer ocksi systemet med tavlor och telefoner.
Friga: Ser revisorn foreningens ekonomiska stdllning som
god, finns det nigra risker i nuvarande situation.
Svar: Det dr inte en jdttebra ekonomi men den air inte heller
d6lig. Det finns en kassa pi L3 miljoner och den skall
foreningen vara rddd om.
Den ganska hciga bel6ningsgraden gor att vi air sirbara om
rdntan h6js, vilket foreningen miste ha kontroll pi.
Foreningsmedlemmarna miste ha en fcirstielse att
avgifterna kan behova hcijas.
Det bdsta sdttet att f6rbiittra ekonomin dr om det skapas
mdjlighet att sdlja hyresrdtter.
Friga: Flera frdgor stdlls om tomma ldgenheter som hyrs ut,
vilka som bor ddr och varfor de inte sdljs.
Svar: Det finns tvi tomma ldgenheter som hyrs ut pi
korttidskontrakt. Den ena l6genheten dr styrelsen osdker pi
om den dr liigenhet eller lokal. Styrelsen har valt att ha tv6
ldgenheter uthyrda pi korttidskontrakt for att snabbt kunna
sdlja dem om foreningen blir i akut behov av kapital.
Under tiden som ldgenheterna inte dr silda dr det bettre att
ha dem uthyrda si de genererar intiikter.
Friga: Kommer det att goras stambyte.
Svar: Stambyte ligger 20 ir fram i tiden.
Friga: Stdmmer det att det finns ekonomiska fordelar med
att ha den tekniska forvaltningen i egen regi? Har du tagit del
av nigot underlag som styrker detta?
Svar: Eva hartagit del av underlag som hon bedomer som
tillfredsstiillande. Hon kan dock inte bedoma vilket av
alternativen i underlagen som varit mest ekonomiskt
fordelaktigt.

9 Beslut om faststdllande av
resultatrdkning och
balansrdkni

balansrdkningen och att resultatet disponeras si att
Arsstd mman beslutar att faststilla resultat och
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ronor avsetts till reservfond och - 27 Og7 155 kr1205 616 k
balanseras i ny rdkning.

10. Frigan om ansvarsfrihet
frir styrelseledamtiterna

nden inleder med att pipeka att
ansvarsfriheten gdller tv6 styrelser, en som fanns vid
Srsskiftet 2O1,6/20L7 och en som tilltrddde vid drsstdmman
2017.
Pi friga frin medlem beriittar ylva vad frigan om
ansvarsfrihet innebdr.

Frigan om ansvarsfrihet ledde fram till rostrdkning.
Tvi rcistrdknare rdknade till 66 respektiveTLjarcister. Bida
rostrdknarna rdknade till 35 nejrcister. Efter omrostning med
rostrdkning beslutas att styrelseledamotern a 2OL7 beviljas
ansvarsfrihet.

Stdmmoordfdra

71. Frigan om arvode tiil
styrelseleda mtiter och
revisorer

Beslutas att styrelsen tillerkdnns
(420 000 kr inkl. sociala avgifter)

ett arvode pi 319 900 kr
att frirdelas inom styrelsen

som styrelsen bedomer ldmpligt.
Beslutas att arvode till revisor sker pd l6pande rikning.

L2, Beslut om antalet
styrelseleda mtiter och

nter

Bes uta atts a nta et lse damlestyre skaciter vara nsju stycke
och ntaa et ses a ten rstyre s VAkall raupple tv5

13. Val av styrelseordf<irande
styrelseordforande under forutsdttning att hon inte ocks6
fortsdtter som fastighetsfcjrvaltare.
Medlem fdreslSr Claes Gustavsson.
Jovanna och Claes presenterar sig och sin bakgrund fcir
stdmman.
En forutsdttning for Jovannas kandidatur dr att hon blir
arvoderad heltidsanstdlld ordfcirande med ett arvode pi 39
500 krlmin.
Claes kommer att vara ordfcirande vid sidan av sin ordinarie
sysselsdttning.

Efter oppen omrcistning beslutas att vdlja Claes Gustavsson
till styrelseordfdrande pii tvd 6r.

Valberedningen fcireslSr Jovanna Sjtilander som

1,4. Val av styrelseledamtiter
och styrelsesuppleanter

styrelse med suppleanter finns, dels
valberedningens, dels ett alternativt forslag som delats ut i
samband med Srsstdmman.
Stdmman beslutar att vdlja det alternativa forslaget, vilket
innebdr att foljande styrelse vdtjs:
Ledamciter
Shafira Lonn 2 6r
Karl-David Andersson l Ar

Tvd fcirslag till
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Lena Andr6n
Bo Svan- Hvit
Linda Eklund
Balazs Keresztes

nterSuool

1ar
2Ar
2Ar
26r

Ola Olsson
Thomas Nordell

tar
LAr

15. Val av revisor utas att vdlja om Eva Stein som revisorBesl

16 Val av valberedning Stdmman beslutar att vdlj a Sara Hagelin, Bcirje Vdstman och
Tomas Thcjrnblom som valberedning.

17. lnlimnade motioner

Men det inldmnade kommer dnd6 att behandlas av stiimman.
Motionerna dr utdelade till medlemmarna innan strimman.
(bir. 6)
Ylva Hintze har tillsammans med Bo Bergman sammanfort de
ganska mSnga motionerna under rubriker beroende pii vad
motionerna tar upp.

Ylva bcirjar med att informera
inldmnade motionerna forme

om att ntistan ingen av de
llt kan behandlas som motion

rik r
Mer information ll fungera dr inget som stdmman kan

besluta om. Det dr styrelsen som sjdlv fattar de besluten.
Men vi konstaterar att det finns ett missnoje bland
medlemmarna med informationen, ett missnoje som
framforts under stiimman. Det finns en cinskan att den nya
styrelsen skall forbdttra kommunikationen.

Hur informationen ska

Til196ng till fdreningslokal
och overnattningsldgen het

n ensam som kan besluta om detta. Stdmman
ber styrelsen att se over mcijligheten till fcireningslokal och
cjvernattn i ngsldge n het.

Det dr styrelse

Fler tvdttider Fler tvdttider gir i
informerar om att

nte att rosta om pi stdmman. Styrelsen
brf utcikar tvdttiderna till tre pass i veckan.

Tillging till
cykel/ba rnvagnsfcirri d

att det gir att kcipa nyckel hos
forvaltaren
Styrelsen ger besked

Utokat antal
parkeringsplatser

r att rcista om, utan dr upp till styrelsen att
bestdmma. Styrelsen arbetar redan med frigan. Nya
ordforanden lovar att dter kontakta Akelius, for att vi skall
kunna utnyttja deras mark viister om lCA.

lnte heller detta g5

6

www



 

Fcirbdttri ngar i utem iljcin
att medlemmarna i den nya styrelsen kommer att fi specifika
omriden att arbeta med. Nigon kommer att fi uppdrag att
arbeta med den yttre miljcin och n6gon med den inre.

a om. Nya ordforanden meddelarlnget frir stiimman att rcist

Vir och hciststdddagar Vir nya ordfdrande meddel ar att det kommer att bli vir och
hdststdddagar. Mer information kommer

Grillplatser uterats av styrelsen sen senaste stamman.
Styrelsen kommer att titta pi mojligheten till en gemensam
grillplats med ett ldge som inte kan stora omgivande
bebyggelse.

Har inte disk

Belysning
ansvar. Styrelsen tar till sig de olika onskem6len och forsoker
lcisa det pd bdsta sdtt

En frdga for den lopande forva Itningen som dr styrelsens

lnglasning av balkonger rag av fcirra Srsstdmman att samta
information om detta, vilket hon gjort. Det gdr nu bra att
kontakta Linda fcir att fi information om balkonginglasning.
Dock dr det styrelsen som tar den slutgiltiga stdllningen till
inglasning.

Linda Adnilfick i uppd

Hyra frireningens
ldgenheter

togs upp under annan punkt under stiimman
Under denna rubrik tog medlem upp att hon onskar att
styrelsen ser over mojligheten att gora om gamla trafikskolan
till ldgenhet och sedan sfrlja den.

Denna friga

Uppdrag som bide
forvaltare och
styrelseledamot

Frigan inte liingre aktuell
styrelsen

di Jovanna inte ldngre ingir i

Ny plats fcir Stervinning

vilka krav en Stervinningsplats stdller pi medlemm
Styrelsen kommer att arbeta vidare med frigan.

benStyrelse rrdtta uh r d ae rbetat edm n hitti ochls vilkafriga
akostn rde ne tea rV nn atsngsp Det diskute sra ocksS

arn a

Granskning av frireningens
fcirvaltning.

r viickas vid ett annat tillfdlle.Frigan f6

Vad skall foreningen gcira
fcir att det skall bli mer liv i

centrum?

detta i nulSget, utan det dr nigot
diskutera fram med er

medlem mar u nder det fortsatta styrelsea rbetet.

Styrelsen kan inte svara pd
som styrelsen kommer att
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18 M<itet avslutas Ylva avslutar mcitet kl2Z:IO

Vir nya styrelseordforande Claes tackar de avg6ende styrelsemedlemmarna for deras arbeteunder 20L7. Claes tackar ocksi mdtesordforande ylva fcir en mycket vdl genomfdrd stijmma.
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