
Brf Rastasjon 
Protokoll fort vid ordinarie foreningsstamma 28 april 2015 

§1. Stammans oppnande 

Tobias Gustafsson oppnar stamman. 

§2. Godkannande av dagordningen 
Dagordningen godkanns. 

§3. Val av stammoordforande 
Tobias Gustafsson valjs till ordforande. 

§4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollfdrare 
Tobias anmaler Per Israelsson som protokollfdrare. Stamman valjer Per till protokollforare. 

§5. Anmalan av ovriga fragor, inga beslutsfragor 
Inga 

§6. Val av tva justerare tillika rostraknare 
Stamman valjer Nina Zargar & Age Oisson till justerare. 

§7. Fraga om stamman blivit stadgeenllgt utlyst 
Stamman godkanner kallelsen. 

§8. Faststallande av rdstlangd 

24 medlemmar ar narvarande, varav 20 ar rostberattigade (bilaga 1). 

§9. Foredragning av styrelsens arsredovisning 

Tobias gar igenom arsredovisningen. Genomgang av K2 & K3. Overgripande genomgang av 2014. 
-150 000 2014. Blandannat, oforutsedda utgifter :stamspolning, sjalvrisk for lakage, lilla hissen. 
Tobias berattar att vi jobbat med rantor pa Ian. 
Rolf Wiklund tar upp avskrivningar. Disskusion om detta. Fraga fran Acrid om "byggfond". 
Tobias berattar att inga pengar finns i fond. 
Felskrivning upptacks i forvaltarberattelse gallande sittande period for styrelsen. (2014-11-12, 
skall vara 2014-05-12). 
Fraga ang. varmeforsorjning, Tobias forklarar om ny styrenhet. 
Anette Ander fragar om not 2. (ovrigt) Tobias forklarar att vi inte vet vad som ligger under ovrigt i 
not 2. Konsult hartagits in for att gora det jobb som Nordstaden inte klarat av i samband med 
avskrivningsregler K3. 

Protokoll skall ut pa hemsidan. Bade 2014 &-15. 

§10. Foredragning av revisorns berattelse 

Tobias berattar att det ar Margareta Kleberg som har gjort beratteisen. 
Gar igenom denna kort. §11. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
Stamman faststaller resultat- och balansrakningen. Ja 
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§12. Beslut om resultatdisposition 
Stamman godkanner att foreningens resultat overfors till ny rakning. 

§13. Fraga om ansvarsfrlhet for styrelseledamoterna 
Stamman beviljar styrelsen ansvarsfrlhet. 

§14. Beslut om arvoden at styrelseledamoter och revisorer for nastkommande ar 

Sanker Arvode fran 1,4 till 0,7 prisbasbelopp. 

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 Tobias Gustafsson & Per Israelsson 
sitter kvar. 
Nima Siaymi Ordinarie 
Hedra Ado Ordenarie 
Suppleant 
Rolf Wiklund. 

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 & Sia Blom valjs in. 

§18 Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor: 

1. Avgiftshojning 5% 
Beslut fattas att hoja fran Augusti 2015. Majoritet svarar ja. 

2. Andring i stadgarna gallandefdrmedling av parkeringsplats 
Majoritet svarar ja for andring av p-plats. 

3. Andring i stadgarna gallande formedling av andrahandsuthyrning 
Majoritet svarar ja ang. andring av andrahandsuthyrning. 
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4. Andring i stadgarna att det max ska vara en parkering per bostadsratt 
13 rostar pa ja , 2 roster pa nej. 

Extra stamma kommer att utiyses pa stadgaenligt satt for punkt 2,3, & 4 ovan. 

§19. Motioner fran medlemmar 
Inga 

1. Dammsugare till tvattstugan 
Tack till Maud som lamnar sin gamla dammsugare till tvattstugan I 

2. Samtliga medlemmars e-mail samt telefonnummer 
Majoritet rostar ja. Listan skall endast vara for styrelsen. 

§20. Pa stamman anmalda ovriga fragor 
Inga. 

§21. Stammans avslutning 

Tobias Gustafsson Per Israelsson 

Justerare 

r 
Justerare 

Age Oisson 


