Brf Botkyrka Hantverkshus III

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2011

Plats och tid :

Hantverkskrogen 20110505 kl.16,3018,00

Närvarande:

Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Magnus Skytt (Skytts
Byggservice), Håkan Sundman (Metallic AB), Göran Lövgren
(UteOXOInne AB), Anders Eriksson (SäljEkonomen AB), Ingvar
Hällgren (CentriClean), Niklas Eriksson (Brollans Rör),Gunilla Molin
Gavell (Tullinge FriskCenter), Tony Wallenius (BIAB), Ulla Weng (MA
Redovisning), Kabi Nabil (Alex Storkök), Jan Blomberg (PGB VVS),
Roger Larsson (Rogers Bil o Mek).

a) Det upprättades en förteckning av närvarande medlemmar (se ovan).
b) Gunnar Björing valdes till ordförande för stämman och Anders Eriksson valdes till
sekreterare.
c) Håkan Sundman och Niklas Eriksson valdes till justerare
d) Stämman ansåg att kallelse till stämman hade skett på behörigt sett
e) Anders Eriksson och Gunnar Björing föredrog årsredovisningen
f) Gunnar Björing föredrog revisorernas berättelse
g) Stämman fastställde resultatoch balansräkningen samt budgeten för 2011
h) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2010
i) Stämman beslutade att årets vinst ska balanseras i ny räkning.
j) Stämman fastställde tidigare beslut om arvoden för styrelsearbete som är två (2)
prisbasbelopp totalt att fördela inom styrelsen. Extra arbete utöver ordinarie
styrelsearbete ska faktureras enligt överenskommelse med styrelsen.
k) Valberedningens förslag att Göran Lövgren (UteOXOInne AB) samt Ingvar Hällgren
(CentriClean AB) godtogs av stämman och de valdes till ordinarie styrelseledamöter
om en tid av två (2) år och Christian Larsson (Guson Däck) valdes till suppleant för en
period om två (2) år.
l) Stämman omvalde Alexande McGuire (PWC) samt Rolf Gustafsson (Botkyrka
Kommun) till revisorer samt att de själva får utse suppleanter. De valdes för en period
av ett (1) år.
m) Stämman omvalde Jan Blomberg (PGB VVS) samt Misha Fredriksson (Tullinge
FriskCententer) till valberedning för en period om ett (1) år.

n) Stämman hade fått in ett anmält förslag från Magnus Kuritzén (Air Tool Matic) om att
få parkera nattetid på sin förhyrda parkering. Stämman röstade ner förslaget. Det var
livliga diskussioner om parkering i området och om bötfällning. Styrelsen förklarade
parkeringsbolagets uppdrag som är att bötfälla ”felparkerade” bilar på order från styrelsen.
Detta har tyvärr inte fungerat helt och hållet, men styrelsen tar upp detta med
parkeringsbolaget och ser till att de håller sig till sitt uppdrag.
Styrelsen frågade stämman om det finns ett intresse för ”öppet hus” i området, men
intresset var väldigt svalt, så styrelsen går inte vidare med förslaget.
Underhållsplanen gicks igenom och stämman beslutade att styrelsen skulle bygga på den
med åtgärder som bör göras även kommande år.
Stämman beslutade även att styrelsen skulle informera medlemmarna en gång/kvartal om
tagna beslut samt vad som är på gång.

Underskrifter:

Anders Eriksson

Håkan Sundman

Niklas Eriksson

