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1$
Stlimmans iippnande
Alla hiilsades viilkomna av Helene Grenmark, och <ippnade diirmed stiimman.

2$
GodkSinnande av dagordning
Dagordningen godkiindes.

3$
Val av Stiimmoordfiirande
Till stiimmoordftirande valdes Helene Grenmark.

4$
Val av protokollfiirare

'- Till protokolllorare valdes Johan Tholander.

s$
Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes, Malin Svensson och Monica Granbeck.

6$
Stiimman stadgeenligt utlyst
Det konstaterades att stiimman iir stadgeenligt utlyst.

7$
Faststiillande av riistliingd
1 2 nistberdttigade n2irvarande.
Rcistliingden bil?igges

8$
Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Den nuvarande styrelsen har dels hafi. en orimliE hrig arbetsbelastning under lang tid, dels
arbetar och bor Nils Montan uton.iffids och kan diirftir ej deltaga si aktivt.
Det ftireligger inga ekonomiska bekymmer i ftireningen, utan alla aktiviteter ldper enl
budgetplaneringen.

Helene redogrir lor liiget, efter diskussion ftiresldr Max Svensson att styrelsen bcir uttikas till
fem ord ledamriter och tvi suppl. Detta leder till mindre sirbarhet, hrigre tillgiinglighet samt
en rimligare arbetsbelastt ittg.

De nominerade kandidaterna presenterade sig inftir st?imman.



Till ny styrelse valdes siledes;

Ordftirande: Malin Svensson

Kass<ir: Helene Grenmark, ansvarig vin 1.

Sekreterare: Daniel Bengtsson, ansvarig van 5.

Ledamot: Max Granstrom, ansvarig van 1.

Ledamot: Johan Tholander, ansvarig van 3.

Suppleant: Britt Runsten, ansvari g vin 2.

Suppleant: Monica Granbeck, ansvarig vin

e$
Val av revisor
Jan Ove Brandt pi IQMG valdes pi rekommendation av SBC till revisor i Brf Tegn6rgatarr
19. En klar majoritet var positiva till Jan Ove Brandt som revisor.

l 0$
Ovriga frigor
Ett infoblad iir under produktion, innehillande tel nr till styrelsens medlemmar.

Viirmen i liigenheterna skiftar, efter diskussion besltits att fr6gan skall tas upp till diskussion i
styrelsen.

Ang stambyteprojektet l6per det enl plan, start beriiknad trll ll9 och pigi trll3lll2 44.
Hifab iir den akhrelle entreprenoren.

Ateljen iir uppsagd, 8 mdn iir upps?igningstiden. En konsult iir inkopplad for att projektera
ligenheten som beriiknas till 170 - 190 n2.

Hissen skall dras upp till vindsplanet, densamma skall dessutom repareras under januari.

Det liicker enl. uppgift fran boende pi vinden, styrelsen b<ir undersrika saken.

l 1$
Stiimmans avslutande
Stiimman avslutas med att stiimman gemensamt avtackar Mats Andersson ftir en stor och
kvalificerad arbetsinsats under lang tid, som dessutom fiir oss alla resulterat i att vi idag iiger
vdra bostiider.



Yid pennan

Malin Svensson

Bilagor
R<istliingd

Mony Granbeck
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