BRF Tegn6rgatan 19

Protokoll fttrt vid foreningssttimmamed BostadsrtittsforeningenTegnergatan19, onsdagen
den 18 maj 2005,kl 19.00phCafd Alice, Tegn6rgatan19, Stockholm.

$ I Stiimmans iippnande
Malin Svenssonhiilsadealla viilkomna till den ordinarie ftireninssstZimmansamt lorklarade
den oppnad.
$ 2 Godk?innandeav dagordning
Dagordningenfaststiilldes.
$ 3 Val av stiimmoordfiirande
\-

Beskits att vtilja Malin Svenssontill stiimmoordfiirande.
$ 4 Anmiilan av stiimmoordfiirandens val av protokollfiirare
Valdes Jon Skvagersontill protokollftirare vid stiimman.
$ 5 Val av tvi protokolljusterare tillika riistriiknare
Valdes JohannesBoson och Bianca Kaliszczak till protokolljusteraretillika rostriiknare.
$ 6 Friga om stiimman blivit i stadgeenligordning utlyst
Faststiilldesatt stiimman blivit i stadgeenligordning utlyst.

\!-

$ 7 Faststiillande av riistliingd
Faststiilldesrcistliingden.

\_-

$ 8 Fiiredragning av styrelsens irsredovisning
Anmiildes att irsredovisningen hade bifogats kallelsen och ft)redrogs ej.
$ 9 Fiiredragning av revisorernas beriittelse
Anmiildes att revisoremasberiittelsehade bifogats kallelsen och ftjredrogs ej. Besldts att liigga
revisionsberiittelsentill handlin gama.
$ l0 Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
Faststiilldes2004 6rs resultat- och balansriiknins.

$ 11 Beslutom resultatdisposition
Faststiilldes
denftjreslagnaresultatdispositionen.
$ 12 Frflga om ansvarsfrihetfiir styrelseledamiiterna
Besldtsenhalligtatt, enligtrevisoremasftirslag,beviljastyrelsenansvarsfrihetftir
redovisningsp
erioden.
och revisorerfiir niistkommande
$ 13 Beslutom arvodenit styrelseledamiiter
verksamhetsir

\-

\-

Tvi ftirslaggiillandearvoden6t styrelseledamciter
inkom.Ett ftirslagvar att ett arvodeom
34 000kronorinklusivesocialaavgifterskall utgi till styrelsemedlemmama.
Ett annatftrslag
var att ingetarvodeskall utgi.
Besl<itsatt 34 000kronorinklusivesocialaavgifterskallutg6enligt riikning till
styrelseledamriterna
lor detniistkommande
verksamhetsaret.
Beslcitsatt ersiittningtill revisorernaskall betalasenligtlcipanderiikning ftlr det
ntistkommandeverksamhetsiret.
$ 14 Val av styrelseledamOteroch suppleanter
I enlighet med ftirslag frin stiimman valdes till niista arsstiimmaCostin Mihailescu, Johannes
Boson, Stiren Holmlund, Daniel Bengtssonoch Jon Skvagersonsom styrelseledamrjteroch
Bianca Kaliszczak och Britt Runsten som suppleanter.
Max Granstrdm och Helene Grenmark har avgitt som styrelseledamdterunder aret. Malin
Svenssontir avgiende styrelseledamotoch Monica Granbeckiir avgiende suppleant.
$ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslcitsattvalja auktoriseradrevisor Jan-Ove Brandt och den revisorssuppleantsom han utser
ftir det niistkommandeverksamhets6ret.

\_

$ 16 Val av valberedning
Utgick di ingen valberedning iir aktuell.
$ 17 Av styrelsen till stiimman h?inskjutna frigor samt av fiireningsmedlem anmiilt
iirende. Arenden skall anges.
l\renden upptagnai $ 1S-20har angettstill stiimmanav Malin Svenssonoch Max Granstr<im.
$ 18 Beslut angiende fiireningens ftrviirv av bostadsriitten till liigenheten nr 52.
Beslcitsatt fiireningen ftirviirvar bostadsriittentill liigenhetnr 52.

$ 19 Beslut om att bostadsriitten till liigenhet nr 52 ska upphiira.
Beskits att bostadsriittentill liigenhetnr 52 ska upphora.
$ 20 Beslut att upplita dels bostadsriitten till liigenhet nr 52 till Max Granstriim och
Malin Svenssonmed en % -delvardera och dels bostadsriitten till liigenhet nr 53 med en
%-del vardera.
Besltjts att ftireningen uppliter dels bostadsriittentill l2igenhetm 52 till Max Granstrcimoch
Malin Svenssonmed en Yz-del vardera och dels bostadsriittentill liieenhet nr 53 med enYz-del
vardera.

\-

Stiimmoordftjranden upplyste diirefter stiimman om att ordet var fritt.
Styrelseninformerade om att tvi hyresriitter i fastighetenhar upplitits med bostadsriitt.

\:-

Malin Svenssonfrigade vem som iiger blomkrukorna med vissna v2ixterpA bakgirden och om
dessakunde tas bort. Ingen gjorde ansprik pi dem.
Styrelseninformerade om att en ny ekonomisk plan ftr ft)reningenskall upprlittas di tvi nya
bostadsrtitterpi vinden har tillkommit. F<iratt kunna uppriitta en ny plan har boytorna fcjr alla
llgenhetstyper i fastighetenkontrollmiitts. Detta di tidigare anviind mZitmetodinte Zirenligt nu
giillande svensk standard.Ommiitningen har visat att nigra liigenhetstyperiir mindre
respektive andra st<irre?invad som stir i den ekonomiskaplanen. Detta kommer att inneb?ira
marginellt upp- eller nedjusterademinadsavgifter ftir vissa l[genhetstyper.
Uppmiitningen har gett friljande resultat: Liigenhetstyp
Boyta (m')
t22-2
260+1
3
51
4320
560+1
621

.
\--

Fiiriindring (m')

0

-3

Daniel Bengtssoninformerade om att IP-TV via bredbandsuttagetnu erbjuds av fi)retaget
Fast-TV. De liigenhetsinnehavaresom var intresseradeav att prova en digital-box under en
begriinsadperlod ombadsanmiila intressetill Daniel Bengtssonefter stiimman.
Styrelseninformerade om att balkongernakommer att renoverasunder h<jsten.Aven
balkongddnarna iir i mycket daligt skick och kommer att itgiirdas. FrAganuppkom om
lligenhetsinnehavareneller fiireningen skall sti ftir kostnadenav nya balkongd<irrar.Malin
Svenssonupplyste om att ftlreningen har ansvaretatt uppriitth6lla skicket pi fastighetens
utsida och liigenhetsinnehavarenpi insidan. Nya balkongdcirrarkommer att innebiira
besparingari uppviirmningskostnaderftir ft)reningenmen iir samtidigt investeringar i de
enskilda liigenheterna.Styrelsenh<irdesig ftir om innehavarnatill de 16 ltigenhetermed
balkonger eventuellt kan tiinka sig att betala halften av kostnademaftir d<irrama.Majoriteten
var positiva.
Styrelseninformerade om att tre liigenheterfiir tillftillet hyrs ut i andra hand.

JohanHolmlundtog upp att dettir trangti cykelftinidet och ftireslogatt allacyklardiir ska
miirkasupp.De cyklar sominte avmarkeras
inom utsatttid, ochftiljaktligeningengcir
ansprikpi, b6r diirefteravliigsnas.
BiancaKaliszczaktog upp att torkrummetinte fungerarsomdet ska.Dettabor anmiilastill
Driftia.
Mats Anderssontog upp att det sttilltssakeri gangarnautanftirkiillarftnidet. Samtliga
ombadssetill att det inte stiills sakerdiir. Samtligaombadstivenatt inte sliingafimpar i
trapphuset.Malin Svensson
informeradeom att rcikninginte iir tilliten i trapphuset.
BiancaKaliszczakfr&gadeom ftireningenftir tillftillet Ziriikta eller oZikta.Malin Svensson
redogjordekortfattatftir vad somavgrirom ftireningeniir iikta eller inte och upplysteatt
ftireningenmedstdrstasannolikhetvid niistadeklarationkommeratt godkiinnassomiikta fttr
2r 2005.
Mats Anderssonfrigade hur stordel av ftireningensl6n somkommeratt minskasefter
genomftirdaliigenhetsupplitelser.
Styrelsensvaradeatt minst de kortfristigalanensomtogs
ftire stambytetkommeratt iterkisas,dvs.4,4 miljonerkronor.
$ 21 Stiimmansavslutande
Malin Svensson
tackadealla fiir visat intresseoch ft)rklarade2005arsordinarie
ftireningsstiimma
avslutad.
Stockholm200t106-01
$ 22 Genomgingav sfyrelsensfaststiilldabudget
Stlimmanhadeinte nigra inviindningarmot styrelsensfaststiilldabudget.
Vid protokollet
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Jon Skvagerson

Stiimmoordftirande

Bianca Kaliszczak

