
Ordinarie Fcireningsstdmma BRF Ostervdgen 14 Solna

Datum: 2009-05-11
Plats: RAsunda skola, Solna

Stdmmans 6ppnande
Styrelsens ordforande Helena Terzakis forklarade stiimman som oppnad.

Godkdnnande av dagordning
Helena anmiilde 6nskemAl om fordndrad dagordning si att Sdkerhetsddrrar
avhandlas som punkt B. Dagordningen godkdndes ddrefter av de ndrvarande
pA stdmman.

Val av stdmmoordforande
Stdmman valde Helena Terzakis till stdmmoordforande.

Anmdlan av stdmmoordfcirandens val av protokollfcirare
Ordforanden utsdg Katarina Gradin till protokollforare.

Val av tvi justeringsmdn tillika rristrdknare
Nathalie Backman och Bj6rn Wase valdes tilljusteringsmiin tillika r6strdknare.

Frigan om stiimman hade blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Det ansAgs att stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Faststdllande av r<istldngd
Som rostldngd faststeilldes den bifogade ndrvaroforteckningen (bilaga 1).

27 medlemmar var ndrvarande och 1 fullmakt.

Sdkerhetsdcirrar
Vid extrastdmman i november 2008 tillsattes en arbetsgrupp, bestAende av
Jonas Andersson och Johan Lindstedt, for att ta in offerter pA sdkerhetsdorrar.
Jonas Andersson har flyttat och Niclas Forsstr6m har ersatt honom. Deras
f6rslag dr att vi anlitar Bygg & Dorrtjiinst och foretaget var pA plats for att
informera oss om sdkerhetsdorrarna och arbetsordningen. Det besldts att
sdkerhetsddrren ska inkludera brevinkast och for att fi ett homogent utseende
i trapphuset ska fdrgen p6 s€ikerhetsdorren gA ihop med foreningens gamla
ddrrar. Ldgenhetsinnehavaren stAr sjdlv for kostnaden och om det blir fler dn
16 dorrar blir priset 13 000:-. lnstallation av sdkerhetsd6rrarna sker tidigast
h6sten 2009.

9. Foredragning av styrelsens irrsredovisning
Helena gick igenom resultatet och de vdsentliga hdndelserna under
verksamhets6ret.

10. Fciredragning av revisorns beriittelse
Revisionsberdttelsen for 2008 ldstes och godkdndes av stdmman.
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11. Beslut om faststdllande av resultat- och balansrdkning
Stdmman besldt att resultat- och balansrdkning kunde faststdllas.

12. Beslut om resultatdisposition
Resultatet frin 2008 dr fortfarande negativt men det gAr drt riitt hAll. En av
anledningen till att resultatet fortfarande dr negativt dr att rdntan pA

foreningens lAn var v;ildigt h6g i slutet av 2008. Stdmman godtog att resultatet
disponeras som styrelsen foreslagit.

13. Frigan om ansvarsfrihet for styrelseledamciterna
Stamman beslOt enligt revisorns forslag att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet
for det gAngna verksamhetsArets forvaltning.

14.Frigan om arvoden it styrelseledamciter, suppleanter, revisorer och
reviso rs u p p lea nte r fcir ndstkom ma n de verksam hetsi r
Stdmman beslot att arvodena blir desamma som under 2008. 33 000:- +

sociala avgifter, att fordelas mellan styrelseledamoterna och suppleanterna
enligt styrelsens gottfinnande.

15. Beslut om antalet styrelseledamoter, suppleanter, revisorer och
revisorsuppleanter
Stdmman beslot att styrelsen ska best6 av 5 ordinarie ledamdter samt 1

suppleant och 1 revisor, d.v.s. 7 personer.

16. Val av styrelseledamciter och suppleanter
Stiimman godkdnde omval av samtliga styrelsemedlemmar:

Helena Terzakis
Stefan Norstrom
Kristina Wikberg
Katarina Gradin
Christoffer Nordenson
Johan Bj6reskog

17.Val av revisor och revisorsuppleanter
Till revisorer och revisorsuppleanter valdes Visma Services representanter.

18. Val av valberedning
Stdmman valde Linda Koviacic (nyval) och lsabella Halmann (nyval).

19. Inkomna motioner
lnga motioner hade inldmnats.

20. Skritsel av fastigheten
Tyvdrr fungerar inte alltid sophanteringen. Vi m6ste alla hjdilpas 6t att se till att
det inte blir stopp i sopnedkastet. Om soppAsar hamnar utanfor sopkdrlet
kommer inte sophdmtarna att plocka upp det och sopkdrlet kan inte sdttas p6
plats med foljd av totalt kaos i soprummet. Styrelsen vill dven passa pA att
pAminna om att i miljdrummet fAr endast tidningar, kartong och viss elektronik



sldngas och for allas vAr trevnad ska inte cigarettfimpar kastas utanfor
entr6erna.

21. Trildgirdsgruppen
Treidg6rdsgruppen har best6tt av Ulla Kamelid, Agneta Malmgren och Katarina
Gradin. Det beh6vs dock fler som hjiilper till. Maria Mellberg erbjdd sig att
ansvara for treidgArdsgruppens funktion.

22. Tvdttstugan
En ny tvdttmaskin har k6pts in under vAren. Ny bokningstavla har satts upp
och nya bokningscylindrar delas ut efter m6tets avslutande. Numret pA

cylindern dr fr6n och med nu detsamma som numret pA kigenheten. DA det
idag kan vara svArt att fA tag pA en tvdittid inom en rimlig tidsintervall har
tvdttiderna kortats till 3timmars pass med bdrjan 07:00 pi morgonen.

21. Stdmmans avslutande
Helena Terzakis forklarade stdmman som avslutad och tackar for visat
intresse.
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