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Protokoll fört vid Brf. Starens Årsmöte 2011-03-23
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 § Upprättande av lista över närvarande och därmed röstberättigade
medlemmar verkställs. Representanter för 16 av 20
lägenheter är närvarande vid mötet.

Närvarolista

2 § Årsmötet väljer Bertil Fagerström till ordförande för mötet.

Val av ordförande för
mötet

3 § Årsmötet väljer Staffan Lindqvist till sekreterare för mötet.

Val av sekreterare för
mötet

4 § Årsmötet väljer Anna Bergenholtz och Wåge Johansson.

Val av Justerare/Rösträknare

5 § Årsmötet godkänner årsmötets utlysande.

Årsmötets behöriga
utlysande

6 § Ordföranden redogör för årsredovisning och bokslut för 2010.

Årsredovisning/budget

7 § Revisor Magnus Lindell läser revisionsberättelse vilken godkännes av
av årsmötet.

Revisionsberättelse

8 § Mötet fastställer resultat och balansräkningen.

Fastställande av resultat
och balansräkning

9 § Styrelsen beviljas ansvarsfrihet av årsmötet.

Ansvarsfrihet
styrelsen

10 § Årsmötet fastslår att vinsten överförs i ny räkning 2011.

Årets vinst

11 § Årsmötet beslutar att inga arvoden skall utgå.

Arvoden

12 § Årsmötet godkänner budgetförslag för 2011.
Ordförande presenterade också långtidsbudget fram till 2013
med därtill hörande underhållsplan för området.

Budget/ långtidsbudget
Underhållsplan

13 § Det nya förslaget till stadgar för BRF Staren godkändes av årsmötet.
Beslutet var enhälligt!

Stadgeförslag

14 § Årsmötet väljer Bertil Fagerström till ordförande
för det kommande verksamhetsåret.

Val av ordförande
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15 § Följande valdes till styrelseledamöter för det
kommande verksamhetsåret:
Margareta Johansson, Staffan Lindqvist, Ingolf Torfason,
Frdrik Lassus, Ingvar Jarl.
Ersättare: Lena Salomonsson, Göran Aronsson.

Styrelseledamöter och
ersättare

16 § Årsmötet väljer Magnus Lindell (revisor) och Wåge Johansson (ersättare). Val av revisor och ersättare
Dessa är även valberedare.
Valberedning
18 § Till festkommitté valdes Lena Salomonsson, Haidi Jarl, Anna Larsson.

Övriga frågor

Togs beslut att ta ner alla parabolantenner senast 1 juli 2013.
Togs beslut att föreningen säljer köksfläktar och varmvattenberedare
till medlemmarna för 10 kronor.
Detta skall betalas i samband med hyran snarast.
Traktorkurs kommer att hållas vid städdagen!
På förekommen anledning kommer kontroll av våtutrymmen göras i
lägenheterna i samband med städdagen.
Städdagar kommer vi att ha lördagen den 7 maj,
samt lördagen 17 september.
Birgitta Aronsson, Staffan Lindqvist och Annette Fagerström valdes till
trädgårdskommitté.
Beslöts att om man vill anlägga klinker i badrummet på övre våningen
i lägenheterna, skall man visa styrelsen hur man vill göra och
få godkännande, innan man gör detta.
Ingvar informerade om att han tagit väck fönsterlisterna
i köket och tilläggsisolerat där.

23 § Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Mötets avslutning

Vid protokollet:
……………………………………………………..
Staffan Lindqvist

Justeras:

Justeras:

………………………………
Anna Bergenholtz

…………………………………….
Wåge Johansson

