
Brf Rastasjon 
Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma 08 maj 2014 

§1. Stammans oppnande 

Per Israelsson oppnar stamman. 

§2. Godkannande av dagordningen 
Dagordningen godkanns. 

§3. Val av stammoordforande 
Per Israelsson valjs till ordforande. 

§4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollfdrare 
Per anmaler Annette Ander som protokollforare. Stamman valjer Annette till protokollforare. 

§5. Anmalan av dvriga frigor, inga beslutsfragor 
Anmalan av Kerstin Holmberg: marken 
Anmalan av Maud Wilmar: rampen 

§6. Val av tva justerare tillika rostraknare 
Stamman valjer Lars Knutmejer och Kerstin Holmberg till justerare. 

§7. Fraga om stamman blivit stadgeenligt utiyst 
Stamman godkanner kallelsen. 

§8. Faststallande av rdstlangd 

26 medlemmar ar narvarande, varav 19 ar rostberattigade (bilaga 1). 

§9. Foredragning av styrelsens arsredovisning 

Tobias Gustafsson svarar pa ett antal fragor som stalls gallande arsredovisningen. 
En fraga stalls om varfor vara underhallskostnader har okat med ca 600.000. Den stora 
renoveringen av fjarrvarmestammar och ventiler/termostater har kostat 350.000. Darutover har 
vi bytt hissdorrar, taket har lagats och sakrats for vinterunderhall och vi har fatt ny torktumlare. 
Kerstin Holmberg ger bakgrund till den hoga rantan pa ett av lanen. 
Bergvarme diskuteras. Ett alternativtill fjarrvarme, som formodligen skulle sanka vara 
varmekostnader radikalt. Styrelsen fortsatter att utreda. 
Information till motet: Styrelsen ska kontaktas vid fel och inte Nordstaden. Detta for att spara 
pengar. 

Foreningen ager numera Bredbandsutrustningen, kommentar fran Kerstin Holmberg. 

§10. Foredragning av revisorns berattelse 

Tobias foredrar delar av revisionsberattelsen. Stamman godkanner revisionsberattelsen. 
Revisorn rekommenderar 5 % avgiftshojning 2 ar i rad for att komma till ratta med ekonomin. 

§11, Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Stamman faststaller resultat-och balansrakningen. 
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§12. Beslut om resultatdisposition 

Stamman godkanner att foreningens resultat overfors till ny rakning. 

§13. Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamdterna 
Stamman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§14. Beslut om arvoden at styrelseledamoter och revisorer for nastkommande ar 
Valberedningen foreslar att arvodet for styrelsen sanks till 1,4 * prisbasbeloppet i stallet for 
1,4 * inkomstbasbeloppet. Stamman rostar for att anvanda prisbasbeloppet. Utfallet ar enhalligt. 

Det innebar en sankning av arvodet med 17.500 kr. 

Stamman kan inte rosta om revisorns arvode eftersom foreningen har en extern revisor. 

§15. Val av styrelseledamoter och suppleanter 

Stamman godkanner valberedningens forslag att vaija Per Israelsson, Tobias Gustafsson, 
Johanna Jeppsson, Nina Zargar och Age Ohison som styrelseledamoter samt Anita Haggmark och 
Alin Orahim som suppleanter. Samtliga valjs for tiden fram till nasta arsstamma. 
§16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Styrelsen foreslar att behalla den externa revisorn Margareta Kleberg. Stamman valjer 
foreslagen revisor. Ingen medlem anmaler sig som internrevisor. 

§17. Val av valberedning 

Kerstin Holmberg och Carina Stal valjs till valberedning. 

§18 Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor: 

1. Husets tak maste bytas. Vllket alternativ skall anvandas? 

Alt. 1: Plattak med dubbelfals, ca 1,5 miljoner. 5 ars garanti. 
Alt 2: Tak i asfaltpapp eller liknande material, ca 700.000. 15 ars garanti. 
Bygglov kravs i bada fallen. Stamman rostar enhalligt for alt. 2. Medlemmen Rolf Wiklund ar 
sakkunnig i takarbeten och styrelsen kommer att kontakta honom for radgivning. 

2. Skall soptunnorna forses med las? 
Kostnad for 3 las skulle bli 3.000 - 5.000 kr. Da kommer var dorrnyckel alternativt portnyckein att 
kunna anvandas. 15 rostar for las. Beslutet blir alltsa att infora las. 

Soina Kommun erbjuder matavfallshantering. Det finns exempel pa att man kan halvera 
kostnaden genom att ansluta sig till ett sadant system. 

3. Skall tidnlngsatervinningen behallas? 
Stamman rostar med majoritet att ta bort tidningsbehallarna under forutsattning att den nya 
atervinningsstationen ar permanent och kommer att finna dar i minst 5 ar. 

4. Lokalen pa entreplanet. Skall foreningen kopa denna? 
Foljande alternativ finns: 

2014-05-11 



Brf Rastasjon 
Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma 08 maj 2014 

Alt. 1: Att inte gora nagonting, d.v.s. Norcecraft forblir agare. 
Alt. 2: Att kopa lokalen och saija eller hyra ut den. 
Alt. 3: Att kopa lokalen och omvandia den till lagenhet och saIja den. 
Stamnnan rostar enhalligt for att inte gora nagot at lokalen. 
Alt 2 och 3 arforenat med stora kostnader och risker. 

§19. Motioner fran medlemmar 
Inga motioner har kommit in. 

§20. Pa stamman anmalda dvriga fragor 
Kerstin Holmberg: Marken 
Vilken mark ager vi? Tobias har kontaktat kommunen. Kartorna kommer att digitaliseras. 
Det finns en tillaggsgrans utover den vanliga tomtgransen och det verkar som om foreningen 
redan vid bildandet har missuppfattat var tomtgransen gar. Om sa ar fallet ligger en del av var 
parkering pa kommunens mark. Vi kommer att fa nya kartor fran kommunen da de ar klara. 

Kommentar fran Elisabet Wiklund: Det ar lantmateriet som marker ut tomtgranserna pa marken, 
aven om kartorna ags av kommunen. 

Kommentar fran Carina Stal: Vagen in till dagis blir sonderkord av kommunens tunga 
mattransporter. Ca 1 meter av denna vag ligger pa foreningens mark. Ju fler som skriver till 
kommunen och klagar, desto mer kan vi paverka. 

Maud Wilmar: Rampen 
Maud vill ha bort rampen. Den ar ful och skadad och den handikappade personen finns inte 
langre kvar i huset. Rampen ar formodligen uppskattad av alia barnfamiljer med barnvagn. 
Rampen ags av kommunen. 

Stamman kan inte fatta beslut om detta, eftersom fragan inte finns pa dagordningen. 
Maud uppmanas att skriva en motion till nasta stamma. 

§21. Stammans avslutning 
Stamman avslutas. Annette Ander, avgaende sekreterare, avtackas med blommor. 

Per Israelsson Annette Ander 
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Justerare Justerare 

Lars Knutmejer Kerstin Holmberg 
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