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Lidingö
Org. Nr: 769604-8201

Protokoll från ordinarie fiireningsstämma onsdagen den 22 maj
2019 i konferenslokalen på Pier 16, Gåsh tEL, Lidingö

§ 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Grip, hälsade de närvarande stiimmodeltagarna välkomna och
fiirklarade 20 1 9 års fiirenin gsstämma öppnad.

§ 2. VaI av ordftirande fiir stämman

Till stämmans ordftirande valdes Göran Odin

§ 3. Anmälan av ordftirandens val av protokollförare
Ordöranden anmälde att han utsett Ulla Nylander attvara protokollftrare vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.

Ordftirande ftirklarar att han som ett komplement till aklamation önskar att stiimman nyttjar de
utdelade röstkorten.

Den som röstar'Ja" till framlagd ftirslag räcker upp sitt röstkort. Ordftiranden meddelar därefter
hur han uppfattat stiimmans ställningstagande. Den som så önskar kan då begära votering varvid
regelrätt rösträkning kommer att ske.

§ 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Valdes Ulf Åkermark och Jan Ulinder att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet och att
vid behov tillika vara rösträknare.

§ 6. Förteckning över närvarande medlemmar, rösttängd
Örjan Kollander inleder med att citera § 13 samt § 14 i våra stadgar om regler for rösträtt.

Han anmälde att närvarande röstberättigade medlemmar prickats av i medlemslorteckning,
vilken därmed utgör röstlängd vid stämman. Vid eventuell votering kommer röstlängden att
justeras efter upprop av de närvarande. I händelse av att votering inte behöver genomforas sker
justering av röstlängden i samband med justering av stämmoprotokollet. Justerad röstlängd



kommer att biläggas stämmoprotokollet (bilaga l)
Beslutade stämman att forteckningen skall utgöra röstlängd samt aff justering av densamma skall
ske såsom anmält av Örjan Kollander.

Stämman bevistades av 69 personer varav 51 röstberättigade medlemmar. Tre fullmakter har
inkommit.

§ 7. Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett

Enligt stadgama § 12, stadgas att kallelse är utfiirdas tidigast sex veckor fiire stämma och skall
utfiirdas senast två veckor lore stämma. Antecknas att kallelse skickats med post till
medlemmama, som var utdelad den 6 maj 2019, dvs. två veckor och två dagar ft)re stämman.

Stämman fiirklarades vara behörigen utlyst.

§ 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Ordltiranden inleder med att konstatera att årsredovisningen lor verksamhetsåret 201 8 skickats ut
tillsammans med kallelsen.

Ö4an Kollander ger en redogörelse ftir styrelsearbetet under äret2018/19. Han anftirde bl a att

"det som är viktigast i en BRF är att vi sköter om våra hus och kringliggande mark ftir allas

trevnad samt att vi har ett positir,t kassaflöde".

Styrelsen är av uppfattningen att våra hus och mark underhålls enligt vår upprättade

underhållsplan. Vidare har vi positivt kassaflöde och kassan är på ca 3,4 mkr.
Ö4an Kollander informerar om betydelsefulla händelser under det gångna verksamhetsåret.

- Omsättning av två lån. Löptid 3 år vardera

- Installation av nytt inpasseringssystem till en kostnad av cirka 450 000 SEK

- Omftjrhandlat altal lbr TV, Bredband etc. som gav en lägre kostnad.

- Renovering av gästlägenhet till en kostnad av cirka 100 000 SEK

- Upphandling ftir renovering av parhusen Hamnvägen/Fyrvägen har precis slutforts och

arbete kommer att påbörjas inom kort. På fråga från stämman om kommande renovering
är av samma art som tidigare genomflorts på parhusen svarar Orjan Kollander att så inte

är fallet. Här rör det sig om andra fuktskador.

- Ny hemsida är lanserad.

- Översyn av våra hissar genomförs efter upphandling av Schindler. Vi kan konstatera väl-
digt höga underhållskostnader.

- Renovering efter brand i soprum. Kostnad ca 90 000 SEK

- Klottersanering i ett antal portar

- Utredning pågår for injustering av värme

- Renovering av bryggor på Strandpromenaden genomfors inom ramen for GAI



Kommentarer till Resultaträkningen:

Ö4an Kollander kommenterar att vi trots ovan beskriva händelser har ett positivt kassaflöde.
Med anledning av årets negativa resultat frågar slämman hur budget for 2019 ser ut och om det
kommer att krävas en avgiftsökning. Örjan Kollander svarar att det i dagsläget inte krävs en
ökning men här finns en reservation bl a på grund av de höga underhållskostnadema lor våra
hissar.

Stämman önskar att vi i nästa års ftrvaltningsberättelse även inkluderar uppgift om budget.
Budget ftr 2018 och 2019 kommer att läggas ut på hemsidan.

Årsredovisningen ftirklarades vara framlagd.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

Ordftiranden uppger att revisionsberättelsen, som upprättats av auktoriserade revisorn Jan-Ove
Brandt, KPMG, skickats ut med kallelsen

Av berättelsen framgår att revisorn tillstyrker att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar resultatet enligt ftirslaget i forvaltningsberättelsen, samt beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftlr räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen fiirkla rades vara framlagd.

§ 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen lor verksamhetsåret
201 8.

§ 11. Beslut i fråga om resultatdisposition

Styrelsens ft rs lag ti 1l res u ltatd isposition foredro gs.

Beslutade stämman, i enlighet med styrelsens ft)rslag i ftirvaltningsberättelsen, att till förfogande
stående vinstmedel:

årets resultat
-1 308 9s0

balanserat resultat ftire reservering till fond ftr lttre underhåll

3 126 588

reservering till fond ftr yttre underhåll enligt stadgar
-360 330

summa balanserat resultat
I 457 308

Styrelsen foreslår ft ljande disposition :

av fond ftir yttre underhåll ianspråktages
360 330

att i ny räkning överlores
I 817 638



§ 12. Fråga om ansyarsfrihet fiir styrelsen

Beslutade stämman enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for fiirvaltningen under
verksamhetsåret 2018. Antecknades att styrelsemedlemmarna ej deltagit i beslutet.

§ 13. Fråga om arvoden till styrelse och reyisorer
Valberedningens talesperson, Bengt Olsson, anmälde att valberedningens ftirslag till det
sammanlagda arvodet till styrelsens ledamöter ftir mandatperioden ska utgå med 121 000 au fritt
ft)rdelas mellan styrelsemedlemmarna. Ersättning till revisorerna skall utgå mot godkänd faktura.

Beslutade stämman att det sammanlagda arvodet till styrelsen skall vara 121000 kronor ftr
tiden intill utgången av nästa ordinarie stämma.

Beslutade stämman att ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd faktura.

§ 14. Val av styrelseledamöter

Ordftiranden redogjorde ftir § 20 i stadgarna beträffande val av styrelse. Dessa loreskriver att
styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, vilka samtidigt valjs på ordinarie
stämma for tiden intill dess att nästa ordinarie stämma hållits.

Beslutade stämman att styrelsen skulle bestå av 7 ledamöter i enlighet med valberednings
forslag.

Valberedningens talesperson, Bengt Olsson, presenterar valberedningens forslag till styrelse
under en period från innevarande stämma till tidpunkt ftir nästkommande ordinarie
ft)reningsstämma innehåller av den anledning 7 ledamöter. Förslaget innebär Stefan Grip, Örjan
Kollander och Peter Nyström som valdes av 2018-års stämma pä2 är, omval av Daniel Westin (l
år), samt nyval av Ulrika Dratwa (2 är), Carina Bjemer (2 år) och Ewa Rydman Wolf (2år).

Beslutade stämman välja styrelse enligt valberedningens forslag. Detta innebär ftljande
sammansättning av styrel sen lor nästkommande mandatperiod :

Stefan Grip, (1 år) Örjan Kollander (l år), Peter Nyström (1 år), Daniel Westin (omval I år),
Ulrika Dratwa (nyval 2 är), CaÅna Bjemer (nyval 2 år) och Ewa Rydman Wolf (nyval2 är).

§ 15. Val av reYisorer

Valberedningens talesperson, Bengl Olsson fiiredrog valberedningens örslag att till ordinarie
revisorn utse auktoriserade revisom Jan-Ove Bandt och som suppleant auktoriserade revisom
Stefan Adebahr.

Beslutade stämman att intill tidpunkt ftir nästkommande ordinarie stämma att som ordinarie
revisor omvälja auktoriserade revisom Jan-Ove Brandt, KPMG, och till revisorssuppleant välja
auktoriserade revisorn Stefan Adebahr" KPMG.

§ 16. Val av ledamöter i valberedning
Ö4an Kollander ftiredrog ftrslag att till ny valberedning väljs 4 ledamöter nämligen Bengt
Olsson (omval), Johan Stensfelt (omval), Lotta George (nyval) och Ulla Nylander (nyval)



Beslutade stämman att till valberedning välja Bengt Olsson, Johan Stensfelt, Lotta George och
Ulla Nylander.

Beslutade stämman att välja Johan Stensfelt som sammankallande i valberedningen.

Stämman riktar ett tack till avgående Ole Söderblom.

§ 17. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av ftireningsmedlem anmälde
motioner
Ordforande lörklarar att tre motioner inkommit i rätt tid och skickats ut med kallelsen.
Ordforande ftireslår att stämman hanterar dem genom att motionären initialt ftiredrar sin motion
vilken sedan besvaras av styrelsen.

Styrelsens ftrslag till behandling av motionenrna har lagts ut på hemsidan.

Noteras önskemålet att styrelsen framledes skickar ut det tillsammans med motionema.

Motion 1: Önskan om höjd säkerhet. Motionär, Per Ola Lindqvist (ftr fullständig information vg
se beskrivning i kallelsen)

Per Ola Lindqvist redogör kort ftir sin motion vilken kan delas i tre olika områden.

l. Ta bort portkod

2. Ta bort möjligheten att öppna portdön med nyckel

3. Utreda lösning lor inpassering i övriga dörrar såsom, Nättstuga, soprum, cykelrum
och eventuellt andra dör'rar som inte omfattas av GA2. s ansvar.

4.

Under diskussion framfiirs många olika synpunkter som:

- att vi inte har problem med säkerhet

- att vi måste forvalta den genomft)rda investeringen

- att punkt loch2 inte innebär någon kostnad

- att de automatiska dörröppnama ska tas bort på de portar där behov av
handikapanpassning inte krävs

Stefan Grip redogör ltir att styrelsens ftirslag till beslut att avslå motionen, avser punkt 3. I det
fall stämman önskar att man tar bort koden och möjligheten att nyttja nyckel i portdön så ser
styrelsen inte några hinder.

Ordfiirande ber om stämmans åsikt ftir respektive punkt.

Beslutade stämman att avslå ftrslag ftir punkt 1(Tä bort portkod) och2 (Tabort möjligheten art
öppna portdörr med nyckel) samt bifalla for punkt 3 (Utreda lösning for inpassering i övriga
dörrar såsom, tvättstuga, soprum, cykelrum och eventuellt andra dörrar som inte omfattas av
GA2, s ansvar).

Motion 2. Åtgard enligt restentreprenad, golvbyten mm. Motionärer, Björn Körlof och Jan
Ulinder (ftir fullstiindig information vg se beskrivning i kallelsen)



Björn Körlof inleder med att frågan togs upp muntligt vid ftirra stämman men att dåvarande
styrelsens beslut att inte fortsätta med åtgard av fel utifran restentreprenadlistan inte är juridiskt
hållbart.

Björn Körlof redogör vidare kort ftir bakgrunden till restentreprenadlistan och vilka beslut som
fattats av tidigare styrelser. Flera medlemmar kompletterar med information om vad som hänt
historiskt.

Antecknades önskemål från nya medlemmar att restentreprenadlistan publiceras på hemsidan.

Antecknades önskemål att det i beslutet ingår att åtgärder och kostnader fiir restentreprenaden
(såväl golv som annat) behandlas i sammanhang med uppdatering av underhållsplanen som
styrelsen aviserat ska genomforas.

Ö4an Kollander redogör for styrelsens fiirslag till beslut där han genomftirt en mycket grundlig
utredning utifrån den dokumentation som finns (stämmoprotokoll, styrelseprotokoll och anteck-
ningar). Han visar en sammanställning ftir golvbyen som beskriver att det finns 28 lägenheter
upptagna i restentreprenadlistan och att det nu återstår 13 lägenheter. Däremot har golvbyten
genomftirts i 25 lägenheter som ej finns upptagna i restentreprenadlistan.
Jan Ulinder informerar om att man i efterhand, i enlighet med ftireningsstämmans beslut,
genomft)rde ytterligare kontroll och att man då bedömde att det fanns fler lägenheter som
behövde åtgärdas.
Örjan Kollander bedömer att kostnaden ftir att åtgarda de kvarvarande golven skulle innebära en
totalkostnad på cirka 1,2 milj.

Efter en ingående diskussion foreslås stämman uppdra åt styrelsen att t ex med stöd av
föreningens revisorer ta fram ett tydligare beslutsunderlag då många medlemmar saknar det
historiska perspektivet och inte är mogna att ta beslut. Utredningen ska redovisas senast den 31
december.

Beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att med stöd av ftireningens revisorer ta fram ett
tyd ligare beslutsunderlag

Motion 3: lntern kommunikation. Motionär, Peder Sjögreen. (ftr fullstiindig information vg se
beskrivning i kallelsen)

Peder Sjögreen anser att möjligheten till kommunikation florsämrats efter bytet till ny hemsida
och önskar att styrelsen ska beakta medlemmamas behov av transparens av styrelsens arbete och
en möjlighet till dialog. Han foreslår vidare att man tillsätter arbetsgrupper for attnä en bred
ftirankrad lösning.

Beslutade stämman att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ftirslag till en ftirbättrad dialog på
hemsidan.

Daniel Westin informerar att styrelsen tillsammans med Ole Söderblom redan påbörjat ett arbete
som syftar till ftirbättrat informationsutbyte. Han ltireslår att styrelsen awaktar med att tillsätta
arbetsgrupper till dess att det arbete som redan påbörjats presenterats

§ 18. Stämman avslutas

Avslutade ordftjrande n 20 19 års ft)reningsstämma.



Stefan Grip riktar ett stort tack till stämmodeltagama och dä särskilt till Göran Odin flor en väl
genomftird stiimma.

Vdare tackar stämman avgående medlemmar, Lotta George, Per Magnusson och Ulla Nylander.

Stefan Grip riktar också ett stort tack till husvärdar, valberedning och de som innehar
fortroenduppdrag såsom gästlägenhet och florde lni n g av garagep latser.

§ 19. Ovrigt
Stefan Grip berättar att avsikten var att
tid sä informerar han kort om:

genomftira en frågestund men pga att stämman tagit lång

- Beslut finns att se över underhållsplanen då man idag tycker att vi avsätter fiir lite resurser
- Mätning av bullernivån har genomftirts som uppftljning efter justering av tågväxel. Den visar
på lägre ljudnivåer. Owe Hedberg kompletterar med information om att översyn pågår av
möjlighet ftr tåget att under nattetid endast nyttja ett spär där man då inte behöver gå över
växeln.
- Styrelsen kommer attlägga ut information om reparation av Strandpromenadens bryggor.

- Påminner om att alla felanmälningar ska skickas till BK Kraft på dagtid och till Nokas på övrig
tid. Uppgift om kontaktuppgifter finns dels i våra portar och dels på hemsidan.

Vid protokollet:

Sekreterare Mötesordfiirande

t,,,
],,

!J&..,,Lt*"**{
linder


