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Protokoll från ordinarie föreningsståmma 2014-06-03
för Brf. Marinan.

Närvarande:
Ana Gisell Robaina (1104)
Jacek Bielecki (1108)
Irena Rosenqvist (1109) (Närvarande fr.o.m. punkt 17.)
Frank Arhold (1110)
Cecilia Stenfeldt och Thomas Stenfeldt (1115)
Anna Svensson (1116)
Ulla Paabøl (1201)
Asa Ahiander (1203)
Ulla Ardermark Paulsson och Staffan Paulsson (1205)
Kicki Rosenqvist och PO Rosenqvist (1301)
Nicias Thorvaldsson (1304)
Christian Johansson (1305)
Joel Persson 1402)

1. Årsståmman öppnades.

2. Dagordningen godkåndes.

3. PO Rosenqvist valdes tjU stämmans ordförande.

4. Staffan Paulsson utsågs som protokollförare.

5. Ulla Paabøl och Anna Svensson valdes som justeringsmän och
tillika rösträknare.

6. Föreningsstämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Röstlängden fastställdes.
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8. Styrelsens årsredovisning föredrogs.

9. Revisorns beråttelse föredrogs.

10. Resultat- och balansråkningen fastståfldes.

11. Resultatdisposition beslutades enligt årsredovisningens förslag.

12. Det beslutades om ansvarsfrihet fik styrelseri.

13. Arvodet beslutades under nästa år Rir styrelsen dU 0 och til revisorn
en]igt räkning.

14. Sedan PO Rosenqvist och Anna Svensson avböjt omval, valdes följande
til styrelse intill nåsta årsmöte:
Ledamöter: Ulla Paabøl, Kicki Rosenqvist, Ana Robaina Gisell Ancizar,
Joel Persson och Staffan Paulsson
Suppleanter: Asa Clara Ahlander, Frank Arhold och Christian Johansson

15. Til revisor valdes Ingrid Sollerhed Fahlén, Ernst & Young

16. Til valberedning valdes Ulla Ardermark Paulsson och Anders Rosell

17. Av styrelsen till stämman hånskjutna frågor:

17.1 Nya ordningsregler:
Utsänt förslag beslutades med tillägget vid punkt 15 efter tredje
meningen att “Tillstånd fik andrahandsuthyrning ges för ett år i taget,
om det finns skäl. Korttidsuthyrning till olika personer medges inte.”

17.2 Nya stadgar:
Utsänt förslag til nya stadgar beslutades.

17.3 Konvertering av hyreslokalen i norr til bostadsrått:
Om nuvarande hyresgåst inte längre vill hyra lokalen och det bedöms att
det ej går att hyra ut den til annan, beslutade stämman att styrelsen får
sålja lokalen til bästa pris och konvertera om den till boendeåndamåL
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17.4 Ombyggnationen til fyra nya lägenheter:
Det informerades om hur de fyra nya lägenheterna kommer an se ut.

18. Övriga frågor:
Information skedde om läget beträffande soicellerna på taket.
Det nåmndes att föreningen måste inrätta fyra nya förråd i kållaren til
de nya lägenheterna.

19. Årsståmman avsiutades.

Vid protokollet:
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Stafftyr4 Paulsson

Justeras:

AfUlla aa.*

ordförande

‘‘i Anna Svensson


