Brf Botkyrka Hantverkshus III

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 2012

Plats och tid :

Hantverkskrogen 20120524 kl.16,3018,00

Närvarande:

Gunnar Björing (Gunnar Björing Industriteknik), Håkan Sundman
(Metallic AB), Göran Lövgren (UteOXOInne AB), Anders Eriksson
(SäljEkonomen AB), Ingvar Hällgren (CentriClean),Gunilla Molin Gavell
(Tullinge Friskcenter), Kabi Nabil (Alex Storkök), Jan Blomberg (PGB
VVS), Roger Sundman (Metallic AB), Anna Hermander (Compentia AB),
Peter Lindfors (TullingeStrands Glasmästeri), Misha Fredriksson (Tullinge
Friskcenter)

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 Jan Blomberg 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 2012
h) Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2011
i) Stämman beslutade att årets förlust 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 ett (1) år och Anders Eriksson (SäljEkonomen AB) samt Gunnar Björing
(Gunnar Björing Industriteknik) valdes för en tid av två (2) år. Som suppleanter för ett
(1) år valdes Tony Wallenius (Botkyrka Installations AB) och Sven Brunner (Brunner
& Brunner Bygg) samt för två (2) år valdes Gunilla Gavell Mohlin (Tullinge
Friskcenter) samt Roger Sundman (Metallic AB).
l) Stämman gav styrelsen i uppdrag att söka ny revisor. Rolf Gustafsson (Botkyrka
Kommun) omvaldes till lekmanna revisorer samt att han själva får utse suppleant. Han
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) Kabi Nabil (Alex Storkök) påpekade stora problem med smutsiga toaletter på
mellanplanet i 9:an samt att skåp i omklädningsrum var blockerade. Styrelsen fick i
uppdrag att lösa problemen.
Gunilla Mohlin Gavell (Tullinge Friskcenter) tog upp problem med störande ljud från
gymmet till deras lokal samt att det saknas skyltar att man inte får blockera dörren
mellan gymmet och Tullinge Friskcenter detta p g a att det är en nödutgång. Styrelsen
fick i uppdrag att lösa dessa problem.
Underhållsplanen gicks igenom och stämman beslutade att styrelsen skulle bygga på den
med åtgärder som bör göras även kommande år.

Underskrifter:

Anders Eriksson

Håkan Sundman

Gunnar Björing

Jan Blomberg

