
Protokoll fort vid Brf. Lingpannans Foreningsstamma 2019
Brf Lingpannan
Den 21 maj 2019 kl. 19:00, VSrfrukyrkan, Fruiingen,

Bilagor:
1. Dagordning, ersredovisning, trivselregler, valberedningens fdrslag och styrelsens forslag

2. Rdstlengd och nervarande

1. Fiireningsstemmansaippnande

Styrelsens ordfiirande Staffan Ttirnqvist forklarade miitet 6ppnat.

Staffan informerade om 2 6ndringar ihandlingarna. Andring itexten om valberedningens fdrslag
p6 sid 34, der antal suppleanter i styrelsen ska vara tva (2) samt dndring p6 sid 35,

beslutsunderlag - kollektivt bostadsrattstillagg ddr kostnaden er 32 kr per menad och lagenhet.

2. Val av stammoordftirande
Stemman beslutade att vSlja Lars-Ake Henriksson (HSB) till stemmoordfijra nde.

3, Anmdlan av stemmoordf6randes val av protokollfiirare
Lars-Ake Henriksson meddelade att Veronica Agnoletto er hans val till protokollforare.

4. Godkinnande av riistlangd
ROstl;ngden faststalldes till 26 rdstber;ttigade varav en (1) fullmakt.

Se bilaga 2.

5. F.aga om nervaroratt vid fiireningsstemma
Fiireningsstemman beslutar enhalligt att Ola Siltala frin Siiderberg och Partner f6r niirvara pA

fdreningsstamman.

5. Godkinnande av dagordning
Dagordningen faststelldes enligt fiirslag i kallelsen.

7. Val av tva personer att iamte stimmoordfiiranden justera ptotokollet

HSkan Hllmersson och Birgitta Andersson El ldrissi valdes tilljusterare.

8. val av minst tvi r6striknare
H6kan Hilmersson och Birgitta Andersson El ldrissi valdes till rostrdknare.

9. Frega om kallelse skett i behiirig ordning
Kallelse har g6tt ut ienlighet med stadgarna och stamman forklarades behiirigen utlyst.

10, GenomgSng av styrelsens Srsredovisning

Arsredovisningen ar sedan tidigare utdelad.

Lars-Ake Henriksson redovisade i korta drag styrelsens 6rsredovisning.
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Arsredovisningen godkandes enhelligt och lades till handlingarna.

11. Genomgeng av revisorernas berittelse
Lars-Ake Henriksson leste upp revisorernas uttalanden

Ftireningsstemman beslutade att leta revisorernas berettelse ldggas till handlingarna.

12. Beslut om faststallande av resultatrekning och balansrikning

Fiireningsstemman beslutade att faststalla resultatrakningen och balansrekningen enli8t fdrslag.

Beslutet var enh;lligt.

13. Beslut i anledning av bostadsrettsfiireningens vinst eller ftirlust enligt den faststSllda

balansrakningen
FOreningsst6mma n beslutade att balansera f0reningens resultat enligt styrelsens f0rslag.

14, Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamiiter

Fdreningsstemman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet fiir 2018. Beslutet var enhelligt.

15. Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersettningar fair styrelsens ledamiiter,

revisorer, valberedning och de andra fiirtroendevalda som valts av ftireningsstamman

Valberedningens fOrslag ar att arvodena skall ligga of6rdndrade kommande mandatperiod.

Arvodet fOr styrelsen iir fora (4) prisbasbelopp och arvodet till revisorerna och valberedningen dr

1/8 prisbasbelopp.

Fdreningsstamman beslutade i enlighet med valberedningens fiirslag att arvodet fair styrelsens

ledamdter, revisorer, valberedning och andra fdrtroendevalda ska vara ofiirendrat den

kommande mandatperioden.

15. Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleanter

Valberedningen fiireslSr att styrelsens antal skall vara sju (7) ledamoter varav en (1) utsedd av

HSB och tve (2)suppleanter.

FOreningsst5mma n beslutade ienlighet med valberedningens fdrslag.

17. Val av styrelseledam6ter och suppleanter

Rigmor Thorhard presenterade valberedningens forslag till kommande styrelse.

FOreningsstSmman beslutade ienlighet med valberedningens filrslag att valja Eira Fuchs,

Veronica Agnoletto samt Thoralf Axelsson till ordinarie styrelseledamoter i tv6 (2) 6r.

FOreningsst;mman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att velja Anders Elmgren

samt Lena Floser till styrelsesuppleanter i ett (1) er.

18. Presentation av HSBledamot
Lena Lindborg presenterar sig for foreningsstemman.
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19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Foreningsstemman beslutade att antal revisorer ska vara tve (2), en (1) ordinarie och en (l)
suppleant enligt valberedningens forslag under kommande mandatperiod.

20. Val av revisor/er och suppleant
Rigmor Thorhard presenterade valberedningens forslag till kommande revisor/er och suppleant.

ForeningsstSmman beslutade i enlighet med valberedningen att vSlja Susanne Silfuerberg till
fdreningsvald revisor i ett (1) 6r samt Kenneth Tornblom till suppleant i ett (1) 6r under
kommande mandatperiod.

21, Beslut om antal ledam6ter ivalberedningen
Fdreningsstemman beslutade att antalet ivalberedningen ska vara tv6 (2) personer under
kommande mandatoeriod.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordfiirande
Foreningsstemman beslutade att viilja sonja Berggren (sammankalla nde), samt Rigmor Thorhard
till valberedning till niistkommande ordinarie foreningsstamma.

23. Val av ombud och eFettare till distriktsstemmor samt dvriga representanter i HSB
Fdreningsstamman beslutade att lata styrelsen valja representation i HSB inom sig.

24. Av styrelsen till ftireningsstamman hanskjutna fragor och av medlemmar anmdlda irenden
som angivits i kallelsen
24.t. KollektivtbostadsrettstillSgg

Ola Siltala frin Stjderberg och partner berettar fordelarna gellande kollektivt
bostadsrattstillegg samt svarar pa frdgor ifrdn stdmman.
Beslut fattas med enkel majoritet (13 r6ster) och votering sker med rijstkort.

Stemman beslutar efter votering 22 rdster fdr och 1 rost emot, att anta styrelsens fiirslag
om kollektivt bostadsrdttstill;gg.

24.2. Fdreningenstrivselregler
Staffan berattar att det inte iir n6gra iindringar sedan f6rra aret, men att det ar viktigt atr
trivselreglerna tas upp p6 f0reningsstamman.

Fr6gan kommer upp gSllande hastighet av bilar inom girden.
Fiireningen har tidigare satt upp tillfelliga gupp, det har inte hjalpt mot hastigheten.
Fren styrelsens sida dr detta ett beteende som anses oacceptabelt. styrelsen har diskuterat
olika former av mdjlighet att fatrscika minska detta beteende.
Styrelsen tar garna emot forslag till vad foreningen kan 96ra for att minska biltrafiken.

Stiimman beslutar att med godkinnande ligga trivselreglerna till handlingarna.

3k



Protokoll f6rt vid Brf. Lingpannans Fdreningsstdmma 2019
Brf Llrgpannan
Don 21 rn J 2019 kl. 19trO, Varfrukyrkan, Frulngen.

25. Follnl|Esstamrnens avElutande

lars-Ak€ Henriksson avslutade flit€ningsstiimman kl. 20:19'
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Protokollf6rare


