
BRF Tegn6rgatan 19

Protokoll ftirt vid ftireningsstzimma med Bostadsrdttsftireningen Tegn6rgatan 19, tisdagen
den27 maj 2003, klockan 19.00 i SBC:s lokaler, Luntmakargatan 18, Stockholm.

Ndrvarande: 12 medlemmar varav I fullmakt.

Styrelsen hade tillfrigat advokaten Peter Rundblom om han vore villig att leda
stiimmo ftirhandlingarna.

$ 1. Stiimmans Oppnande

Peter Rundblom h?ilsade alla vdlkomna till den ftirsta ordinarie stiimman samt ftirklarade den
cippnad.

$ 2. Godkiinnande av dagordning

. Beskits flyta upp punkt 19, "Genomging av styrelsens fastst[llda budget", till punkt 13b.
Diireft er faststiilldes dagordningen.

$ 3. Val av stiimmoordftirande

Beslcits viilja Peter Rundblom till stiimmoordftirande.

$ 4. Anmiilan av stflmmoordfiirandens val av protokollftirare

Valdes Mats Andersson till protokollftirare vid stiimman.

$ 5. Val av tvi protokolljusterare tillika riistriiknare

Valdes Monica Granbeck och Britt Runsten till protokolljusterare tillika r<istrdknare.

\!- 
$ 6. Frflga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Fastst6lldes att stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

$ 7. Faststiillande av riistliingd

Faststiilldes rcistlZingden.

$ 8. Fiiredragning av styrelsens flrsredovisning

Anmiildes att irsredovisningen hade bifogats kallelsen och fiiredrogs ej.

$ 9. Fiiredragning av revisorernas beriittelse

Nils Montan ftiredrog revisoremas ber[ttelse eftersom Ther6se Hederby ej kunde ndwara.
Beskits liigga revisionsberiittelsen till handlingarna.



$ 10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning

Faststlilldes 2002 flrs resultat- och balansriikning

$ 11. Beslut om resultatdisposition

Faststiilldes den fiireslagna resultatdispositionen.

$ 12. Friga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamiiterna

Besltits enhdlligt att, enligt revisorns ftirslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet ftir
redovi sningsperioden.

$ 13. Beslut om arvoden it styrelseledamiiter och revisorer fOr niistkommande
verksamhetsir

Under denna punkt framfcirdes tvfl ftirslag glillande arvoden ftir styrelsen;

. Fdrslag I . Att ett belopp om 1000 kronor inklusive sociala avgifter per objekt i fastigheten
skall fr)rdelas inom styrelsen fdr det ncistkommande verl<samhetsdret. Beloppet blir sdledes
34.000 kronor inklusive sociala avgifter eftersomfastigheten innehdller 34 objekt.

Fdrslae 2. Marga.reta Elfgrenfdrordade att inget arvode skcll utgdfdr styrelsen.

Vid omrristningen erhcill ftirslag 1 tio rdster mot fcirslag 2 som erhcill tre r<ister.

Beslcits, enligt ftirslag 1, att 34.000 kronor inklusive sociala kostnader skall utgi enligt
riikning ftir det ndstkommande verksamhetsiret.

Besl<its att ersiittning till revisorerna skall betalas enligt lcipande riikning ftir det
ndstkommande verksamhetsiret.

S 13b Genomging av styrelsens faststiillda budget

Stlmman hade inga inviindningar mot styrelsens faststiillda budget men samtidigt framkom att
det lir svirt att uppriitta en budget nir ftireningen endast hade 3,5 minaders vdrden att jiimftira
med.

Nils Montan ftiredrog diirefter vad styrelsen har fcir planer ftir fastigheten de niirmaste iren.

Stambyte och bye av elstammar Zir planerat att bcirja cirka 041001. Enligt den tekniska
besiktningen som gjordes 0II2l7 ?ir kostnaden beriiknad till cirka 4 000 000 kronor inklusive
moms.

Ftireningen avser iven att siilja rivinden. Rf,vinden iir cirka 150-200 kvadratmeter stor och
ftirsiiljningen kan inbringa cirka 10.000 kronorlkvadratmeter enligt uppgifter 2002.
Fcireningen avser under 2r 2003 siiga upp atelj6n fiir avflyttning ftire 031231. Atelj6n ffir
sedan vara kvar till och med 040930 di ftirhoppningsvis hela ombyggnadsprocessen siitter
iging 041001. Vindskontoren kommer i och med ombyggnaden att ftirsvinna. IstZillet kommer
k2illarkontor att by ggas. (Se nedan)



Tandllikarens lokal, pi vining 1, iir uppsagd frfln och med 031001. Arendet skall upp till
ftirhandling i hyresnZimnden i augusti 2003. Styrelsen kommer att diskutera med tandliikaren
huruvida han vill ha uppskov med avflyttningen. Fcireningen behciver inte anviinda ligenheten
ftiniin stambytet siitter igattg. Liigenheten skall anv2indas som evakueringsliigenhet under
stambytet. Diirefter skall den siiljas som bostadsrltt. Llgenheten [r pi 51 kvadratmeter och
kan nog sliljas ftir cirka 30.000 kronor per kvadratmeter efter renovering.

Fcireningen har ftir niirvarande cirka I 800 000 kronor pi kontot, reserverat fiir stamble mm.

Enligt ovan niimnda kostnader och intiikter behciver fiireningen ftirhoppningsvis endast ta ett
mycket kortfristigt lan tills tandliikarlokalen iir sild och det gcir att styrelsen tror att dagens
avgiftsnivi kommer att besti dven efter stambytet.

Styrelsen hiller iiven pi att ftirhandla med musikstudion i kiillaren si att lokalen kan bli
tillgenglig ftir ftireningen 040901. Cirka 10 minader tidigare 6n deras nuvarande kontrakt
lciper ut. Hiirigenom flr vi en minad pi oss attbygga om lokalen till kiillarkontor som
ersiittning ftir nuvarande vindskontor.

\v 
Niir vi har stambytt fastigheten, byt elstammar, byggt om vinden till bost5der, sfrlt
tandliikarens nuvarande lokal, fitt 3 fiirre lokalhyresgiister, (tandliikaren, studion, atelj6n), si
kommer vi med all sannolikhet att bli en iikta bostadsr2ittsftirening.

$ 14. Val av styrelseledamiiter och suppleanter

Anmiildes tvi fiirslag;

Fdrslag l. Nils Montan, Mats Andersson, Helene Grenmark som styrelseledamriter och
Monica Granbeck och Britt Runsten som suppleanter.

Ftirslas 2. Nils Montan, Mats Andersson, Helene Grenmark samt Margareta Elfgren sonx
styrelseledamoter och
Monica Granbeck och Britt Runsten som suppleanter.

Fcirslag 1 fick 6tta rcister och ftirslag 2 fick fem rcister

I enlighet med ftirslag 1 valdes fram till ndsta 6rsst2imma Nils Montan, Mats Andersson,
_ Helene Grenmark som styrelseledamriter och Monica Granbeck och Britt Runsten som

suppleanter.

Bjdm Sahlstrcim ftirordade att ftireningen i framtiden skulle ha en stcirre styrelse iin 3
ledamciter. Bjcirn undrade ocksi varfiir inga fler valdes in.

$ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Beslcits uppdraga at SBC att anlita en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant ftir det
niistkommande verksamhetsiret.

$ 16. Val av valberedning



Punkt 16 utgick, di ingen valberedning iir aktuell.

$ 17. Av styrelsen till stiimman hiinskjutna frigor samt av fiireningsmedlem anmiilt
flrende. Arenden skall anges

Inga iirenden har angetts. Stiimmoordftiranden upplyste stlimman om att ordet var fritt.

Monica Granbeck ftireslog att ftireningen skulle ha en stiiddag/uppfrlischningsdag di de som
ville kunde hjllpas it att tviitta entr6grinden, olja triimciblerna pi utegArden, stdda vinden och
2iven inhandla nigra nya buskar till utegirden mm.

Den nyvalda styrelsen kommer under de n?irmaste dagarna att ftiresli husets medlemmar tvfl
datum.

Thomas Rask informerade stlimman om att han tar pi sig ansvaret att skcita en brev- och
mailutskickslista sfl att alla bostadsriittsigare verkligen fhr all information som skickas/delas
ut.

18 $. Stiimmans avslutande

Stiimmans ordfiirande, Peter Rundblom, tackade alla klockan 20.15 ftir visat intresse och
fiirklarade 2003 flrs ordinarie ftireninssstdmma avslutad.

Stockholm 2003-06-03

Stfimmoyltorande) /,. Justeras

q mi,^kh4,$M


	Save0001.PDF
	Save0002.PDF
	Save0003.PDF
	Save0004.PDF

