
BRF Tegn6rgatan 19

Protokoll fort vid foreningsstiimma med Bostadsrdttsforeningen Tegnergatan 19, tisdagen den
l8 maj 2004, kl 19.00 p& restaurang Tre Backar, Tegnergatan, Stockholm.

Styrelsen hade tillfrigat Max Granstrdm om han vore villig att leda stiimmoforhandlingen.

$ I Stiimmans iippnande

Max Granstrdm hiilsade alla vtilkomna till den ordinarie foreninssstamman samt forklarade

v den 6ppnad.

$ 2 Godkiinnande av dagordning

Beslots att flytta upp punkt 19 "Genomging av styrelsens faststiillda budget" till punkt 16B.
v Diirefter faststilldes dagordningen,

$ 3 Val av stflmmoordfiirande

B eslots att v alj a Max Granstrom til I stiimmo ordforande

$ 4 Anmiilan av stflmmoordftirandens val av protokollftirare

Valdes Malin Svensson till protokollf6rare vid stiimman.

$ 5 Val av tvi protokolljusterare tillika riistrflknare

Valdes Monica Granbeck och Johanna Sundstrdm till protokolljusterare tillika r6strlknare.

\- $ 6 Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Faststiilldes att stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

$ 7 Faststiillande av riistlflngd

Faststiilldes 16stliingden.

$ 8 Fiiredragning av styrelsens irsredovisning

Anmiildes att irsredovisningen hade bifogats kallelsen och foredrogs ej. Det noterades dock
att det tagits in ett fel avseende jiimforelsetalet for 2002 vllket ska vara II2 dagar samt ett fel i
lzigenhetsforteckningen di det i fastigheten finns 12 st liigenheter om 2 rum och kok (r o k )
och ingen liigenhet om 3 r o k.

$ 9 Fiiredragning av revisorernas berflttelse

Anmiildes att irsredovisningen hade bifogats kallelsen. Helene Grenmark foredrog darfor
endast delar av revisorernas beriittelse. Beslots attldgga revisionsberiittelsen till handlingarna.



$ 10 Beslut om faststiillande av resultat- och balansrflkning

Faststiilldes 2003 6rs resultat- och balansriiknins

$ 11 Beslut om resultatdisposition

Faststiilldes den foreslagna resultatdispositionen.

$ 12 Friga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamiiterna

Besldts enhalligt att, enligt revisorernas forslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
redovisningsperioden.

$ 13 Beslut om arvoden it styrelseledamiiter och revisorer fiir nflstkommande
verksamhetsir

Beslots att34 000 kronor inklusive sociala avgifter skall utgi enligt riikning till
styrelseledamdterna for det niistkommande verksamhetsiret.

Beslots att ersiittning till revisorerna skall betalas enligt lopande rikning for det
nistkommande verksamhetsiret.

$ 14 Val av styrelseledamiiter och suppleanter

I enlighet med forslag frin stdmman valdes till niista irsst?imma Malin Svensson, Max
Granstrdm, Helene Grenmark, Daniel Bengtsson och Jon Skvagerson som styrelseledamdter
och Monica Granbeck och Britt Runsten som suppleanter.

$ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

\- Besldts attviija auktoriserad revisor Jan-Ove Brandt och den revisorssuppleant som han utser
for det niistkommande verksamhetsiret.

$ 16 Val av valberedning

Utgick di ingen valberedning iir aktuell.

$ 168 Genomging av styrelsens faststiillda budget

Stiimman hade inte niryra inviindningar mot styrelsens faststillda budget.

Helene Grenmark upplyste om att kostnader for stambyte inte kommer piverka
ndstkommande verksamhetsirs budget samt att budgeten iir berlknad pi fiolirets siffror med
en uppriikning om cirka 3 - 4% enligt rekommendation frin SBC.

$ 17Av styrelsen till stiimman hinskjutna frigor samt av ftireningsmedlem anmfllt
irende. Arenden skall anges.

Inga iirenden har angetts. Stiimmoordfloranden upplyste stlmman om att ordet var fritt.



Monica Granbeck frigade om intresse fanns bland bostadsriittsinnehavarna att inkopa
treglasfonster samt nya balkongddrrar. Enligt upplysning kostar treglasfonster cirka 3 000 kr
per m2. Britt Runsten itog sig att till niista fdreningsstamma undersoka om mojlighet till
bidrag for sf,dan itgard finns.

Max Granstrom upplyste om att sista dag for entreprenorer att liimna in anbud pi
stambytesprojektet iir den 25 maj 2004. Extra fdreningsstimma skall hillas si fort styrelsen
gitt igenom anbuden. Vid denna extra stiimma skall iiven friga om bredband/kabel-tv tas upp.

Max Granstrom upplyste om att medlemmar miste ange iirenden till fdreningsstdmma i si god
tid att tirendet kan anges i kallelse till st6mma.

Styrelsen gav information angiende hyresgiister som hyr bostlider respektive lokaler i huset
varvid bl a foljande framkom, Goran Jacobsson har sagt upp sin ligenhet till avflyttande den 1
juni 2004, styrelsen soker ersiittningslokal till studion och tandliikarlokalen, ett cafe kommer
att oppnas i lokalen bredvid zooaffbren, Thunberg har tillhandahillits stadhjalp frin sociala
myndigheterna di ligenheten tidigare har vanv&rdats, ytterligare itgarder skall dock nu
vidtagas di Thunberg inte betalt hyra for april och maj minad.

Diskussion fordes kring nedskriipning pi vlning I dir cigarettfimpar och grovsopor finns i
trappuppg&ngen. Tillsiigelse skall ske.

$ 18 Stiimmans avslutande

Max Granstrom tackade alla kl 20.00 for visat intresse och forklarade 2004 irs ordinarie
f6reningsstimma avslutad.

Stockholm 2004-05-22

Vid protokollet
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