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Protokollfört vid Brf. Eriksdals ordinarie Föreningsstämma 3 mai 2018

L. KjellWahlgren öppnade mötet och önskade alla välkomna.

2. Dagordningen godkändes med tillägg"inklusive valberedning" på punkt 14.

:1. Till nrötets ordförande valdes KjellWahlgren.

4" Till protokollftirare valdes Sören Hansson.

5. Till rtisträl<nare och justeringsmän valdes Mats Åström och Anders Lundborg.

15. Stämman utlystes stadgeenligt och handlingarna skickades ut den 1L april, inom stadgeenlig tid'

7 " Röstlängd upprättades och godkändes. 10 st närvarande varav ingen med fullmakt.

E" Styrelsens årsredovisning föredrogs av Kjell Wahlgren och Thore Sandberg

- Driftkeistnaden var något högre 2Ot7 än 20L6.

- Ränte[<ostnaden har minskat tack vare lägre räntor.

- A.vskrivning görs sedan 2015 på 200 år*, vilket medför 440 598 per år.
* Från och rned 2018 måste vi dock övergå till 120 års avskrivning vilket medför aviserad avgiftshöjning

nred57,i.

- Avsättning till yttre reparationsfonden görs med 70 kr/m2 boyta vilket är 2O7 480 kr'

Fonden är på drygt 2 miljoner kr per L7L23L.

- Å,rets netto blev 281 7L7 kr efter avsättningen tillyttre reparationsfonden.

- Lånen har amorterats med ca 0,9 miljoner kr ned till 23 440 000 kr.

- Det egna kapitalet är 101,1 miljoner. Fritt eget kapital är ca 1,6 miljoner kr.

- tinderhållsplanenharuppdaterats.
9, Kjell Wahlgren föredrog revisorns berättelse - inga anmärkningar

10. Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

1 1. Mötet fastställde den föreslagna resultatdispositionen'

i 2. Ansva rsfrihet för styrelsen til lstyrktes.

13" Arvode för styrelse och revisorer för nästkommande verksamhetsår fastställdes oförändrat till

35 000 kr till styrelsen och ca L7 000 kr till revisorn'

14. Valberedningens förslag till styrelseledamöter och suppleanter samt övriga förtroendeposter

fastställdes rned tillägg att Magnus Wadenholm också ska ingå i valberedningen.

Ordförande, 2 år Kjell Wahtgren, R66

Ek.ansvarig/vice ordf, 2 år Thore Sandberg, R66

Ledamot, 2 år, Teknik Per lvansson, R70

Ledarnot, 2 år, Webb+Park. Sören Hansson, R70

Ledamot, 2 år, Sekr. Hanna SjÖlander, R70

Suppleant, 1 år, Förs+Avtal Anders Lundborg, R70

Suppleant, 1 år, Fast.frågor Martin Klasson, R70

!!pp§ rag uta nför stvrelsea rbete :

L år kvar
Omval
L år kvar
L år kvar
1 år kvar
Omval
Omval

Omval
Omval
Nyval

Omval
Omval

Vaib*reilning, 1- år
\r'aiberedning, 1 år'

V*ltrerealning, L år

l{usvärti Ft66+R70, 1 år

Gästlägenheten, 1 år

Carina Carlsson, 70

Märta Velander, 66

Magnus Wadenholm

Paulo Agnoletto, T0

Ulrica Hall, R66
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15. Styrelsens förslag att på rekommendation av nuvarande revisor Per Nilsson ersätta Per Nilsson

med Mikael Nilsson från Baker Tilly godkändes.

16. Motioner från styrelsen eller medlemmar
1) Styrelsens lörslag till hantering den inkomna motionen om utökad tid i tvättstugan

godkändes.

17" Övriga ärenden:
a) Byggplanerna.
blAllmän toalett vid bollPlanen.

c) Avloppslednring/p-platser längs Vickergatan - ersättningsfrågor. Efter flera kontakter med

Stocl<holm Vatten har ersättningsanspråken avslagits. Efter kontakt med jurist på

Fastighetsägarna har styrelsen valt att inte gå vidare i ärendet.

d) Borttappade nycklar. Det klargjordes att den som tappar nycklar som går till föreningens hus

ska stå för alla kostnader för att byta erforderliga lås.

18" Stämman avslutades

Vid protokollet
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lrrlats Åstrrin:

Sierrer: l"'åansson


