
Protokoll fört vid BRF Domherrens ordinarie föreningsstämma 2017-05-09.

1. Stämman öppnades av ordförande Bengt Larsson som hälsade alla välkomna.

2. Stämman godkände dagordningen

3. Stämman valde Sören Möller till mötesordförande och May Wrangell till 
mötessekreterare.

4. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Det var 25 medlemmar
närvarande, varav 23 röstberättigade.

5. Det förekom ingen fullmakt på mötet.

6. Seth-Ove Nilsson och Inga-Marian Lambertz valdes till justeringsmän och 
rösträknare.

7. Mötet har blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

8. Årsredovisningen föredrogs och godkändes.

9. Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

10. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen för år 2016.

11.   Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen.

12. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

13. Stämman beslutade att styrelsearvodena för 2017 är 200 000 kronor, en 
höjning med 20.00 kr.

14. Stämman beslutade att telefonersättningen tas bort.

15. Stämman beslutade att styrelsemedlemmar får max 1200:- / dag i 
studiebidrag.

16. Örnie Gunnarsson presenterade valberedningens förslag på styrelseledamöter:
Lars-Åke Philipsson omval 2 år
May Wrangell omval 2 år

        Suppleanter: Örnie Gunnarsson omval 1 år
KristiaOlofsson omval 1år
Karmena Jukic nyval 1år

        Stämman beslutade välja efter valberedningens förslag.



17. Förslag på revisorer: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers omval 1 år

18. Valberedning: Örnie Gunnarsson omval 1 år
Sören Möller omval 1 år
Marie Gustavsson omval 1 år

        Stämman beslutade välja efter valberedningens förslag.

19. Det fanns inga förslag från styrelsen

20. Motioner från medlemmar:
Vi har fått in 3 motioner som har behandlats.
Motion nr 1a beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till svar. 
Utredning pågår
Motion nr 1b beslutade stämman att frågan utreds av styrelsen
Motion nr 1beslutade stämman att frågan utreds av styrelsen
Motion nr 2 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till svar, 
avslag.
Motion nr 3 a beslutade stämman att godkänna styrelsens svar, bifall.
Motion 3 b beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag att gräsytan 
bakom hus 2 och 14 sköts som tidigare.
Motion nr 4 a beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till svar, 
avslag,
Motion nr 4 b beslutade stämman att frågan utreds av styrelsen.
Motion nr 4 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag, avvaktar 
kommunens beslut.
Motion nr 4 d beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till svar, 
avslag.

21. Sören Möller avslutade stämman. 
Bengt Larsson berättade att han tidigare avtackat avgående suppleanten 
Daniel Pettersson för det här året.
Bengt Larsson tackade Sören Möller och May Wrangell för kvällens arbete.

……………………………………. ……………………………………...
May Wrangell, mötessekreterare Sören Möller, mötesordförande

…………………………………….. ……………………………………
Seth-Ove Nilsson, justeringsman Inga-Maria Lambertz, justeringsman



Information:

Låsinformation: Om ni är hemma när hantverkarna kommer så tänk på att ni
måste ställa låset i serviceläge när ni går hemifrån. Hantverkarna kan inte 
låsa med servicenyckeln om inte låset står i serviceläge.

Grovsopor: I samband med grovsophämtningen kommer vi att rensa 
barnvagnsrum, cykelförråd, källargångar. Märk det ni vill ha kvar men tänk 
på att vi inte får förvara något i källargångarna.

Katter: Vi har fortfarande problem med lösa katter, det står i 
ordningsreglerna att katter skall rastas i band eller hållas som innekatter. Vi 
planerar åtgärder och har kontakt med miljö och hälsa och SBC i ärendet.

Vi ska byta sand under våra lekredskap för att anpassa oss till EU:s regler.

Hantverkarna, Röranalys, Dalkarlarna och Spaaks säkerhet gör alla ett bra 
jobb och både boende och styrelsen är nöjda.


