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Protokoll for ordinarie ftireningsstdmma
for Brf Karlsvik 39

Plats: Nedre gArden, Sankt Eriksgatan 17
Dag: Torsdag 11 juni,202A
Tid: kl. 19.00

Dagordning
1. Oppnande

Gunilla Johnson fdrklarade stiimman 6ppnad.

2. Godkdnnande av dagordningen

Godkdndes dagordningen.

3. Val av stiimmoordfdrande

Valdes Mats Bolinder till stdmmoordforande.

4. Anmiilan av stdmmoordforandens val av protokollforare

Anmdldes Gunilla Johnson som protokollforare.

5. Val av tvA justerare tillika rostrdknare

Valdes Richard Hedstrom och Anitra Bengelsdorff till justerare tillika rostrdknare.

6. FrAga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Konstaterades att stdmman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Faststdllande av rostldngd

Faststdlldes rostlSngd enligt niirvaroforteckning; 23 rostberdttigade personer.

Ordforanden i foreningen deltog per telefon.

8. Foredragning av styrelsens Arsredovisning

Stdmmoordforanden foredrog styrelsens Arsredovisning, varvid han pApekade att

foreningen har en god och stabil ekonomi.

Arsredovisningen lades ddrefter till handlingarna efter beslut.

9. Foredragning av revisorns berdttelse

Revisor Emma Johansson hade fitt forhinder, och stdmmoordforanden

redovisade ddrfor revisionsberdttelsen, som bifogats 6rsredovisningen. Denna

lades ddrefter till handlingarna efter beslut.

10. Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkning
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Beslutade stdmman att faststdlla resultat- och balansrdkningen.
11. Beslut om resultatdisposition

Besl6t stdmman godktinna styrelsens forslag till resultatdisposition.

12. Frilga om ansvarsfrihet for styrelseledamdterna

Beslutade stdmman att enhdlligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
13. Val av styrelseledam6ter och suppleanter

Valberedningens forslag foredrogs av valberedningens ordforande Claes Drejvik.
Ordinarie ledamtiter

Lena Borjvall omval

Gunilla Johnson omval

Ulf Ndrlund omval

Kristina Pernold omval

Robert Vikstr6m omval

Suppleanter

Eva-Katarina Ekermann omval

Johan Sjohag omval

Valdes ledamoter och suppleanter till styrelse enligt fdrslaget.

Beslots att arvodet till styrelsen skall vara ofordndrat 150.000 kr.

14.Val av revisorer och revisorssuppleant

Omvaldes Emma Johansson vid revisionsbyr6n Deltarev KB tillforeningens

revisor.

15. Val av valberedning

F6rslag

Claes Drejvik (sammankallande) (K1B)

Gunnar Wiman (S19)

Cristian Tomescu (S17)

Som ersdttare for Lisa Lindstrom (K16), som flyttat, foreslog Robert Vikstrdm

Johanna Sjogren.

Valdes valberedning enligt forslagen.

16. Forslag till stadgetillSgg. Fdljande text f6resl6s ldggas till i stadgarnas g 5:

"Till varje ldgenhet hor ett kdllarforrAd. Foreningen disponerar ddrutover ett antal
extra-fdrrAd. Dessa kan hyras av medlemmarna i mdn av tillgiing enligt upprdttad
kolista. ForrAden gAr ej att overlAta vid forsdljning av ldgenhet.
De extra fdrr€rden StergAr till foreningen, om utrymmena behover anviindas p€r

annat sdtt."
Antogs forslaget enhdlligt efter beslut

1 7. Avslutades stiimman.
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Dtirefter redogjorde Richard Hedstrom for den undersokning av mojligheterna att
Sterskapa de rdkkanaler, som mojliggor en drterinstallation av eldstdder i

fastigheternas liigenheter, som han fick i uppdrag att gora vid 2019
Ars foreningsstdmma. Undersokningen har visat att det finns mojligheter att rensa
och oppna de gamla rokg6ngarna. Vissa oversikfliga berdkningar visar att
kostnaden for detta per ldgenhet varierar mellan 100.000 kr och 350.000 kr bl a

beroende pd i vilket vAningsplan en ldgenhet ligger samt vilken typ av eldstad
man vdljer. De Atgdrder, som ett s6dant projekt medfdr for de enskilda
ldgenheterna dr svira att beskriva i nuldget. Styrelsen, som tidigare har fAtt

utredningen har beslutat att i forsta hand undersoka medlemmarnas intresse f6r
detta projekt, samt att hAlla en extra fdreningsstdmma, dA detta eventuellt skall
beslutas.

Ordfdranden frAgade de ndrvarande om intresset for projektet, varvid det visade

sig att ett ganska fdr var intresserade.

Signe Burgstaller stdllde sedan frAgan ndr man kan forutse att ett stambyte skall
goras. Robert Vikstrdm svarade att enligt underh6llsplanen b6r detta ske 2032,

dock kan det bli nodvdndigt tidigare, aven om ingenting i nuldget visar att s6 iir
fallet.

",fi#,Fr1\''l-
Protokollforare

Mats B nder

Ordforande

Richard Hedstrdm

Justerare

Anitra Bengelsdorff

Justerare
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