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1. Stiimman <ippnas

Stiimman dppnades av Janne Eriksson.

2. Godkdnnande av dagordning

Dagordningen godkiindes med tillagg om en ny punkt 19, dvriga frigor.

3. Val av stiimmoordforande

Till stiimmans ordforande utsigs Pelle Bergstrand, Deloitte.

4. Anmiilan av stiimmoordft)randens val av protokollforare
Filip Nilsson utsigs till protokollfdrare.

5. Val av tvi justeringsmtin tillika rcistrtiknare

Linda Kumblad och Marie Karlsson utsigs till justerare tillika rostriiknare.

6.Frhga om sttimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stiirnman finner att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Faststiillande av rcistltingd

Rdstliingden faststiilldes. Stiimman hade 27 stycken rdstberiittigade medlemmar.

8. Foredragning av styrelsens 6rsredovisning

Pelle Bergstrand foredrog irsredovisningen. Resultatet ftjr 6ret ar - 845 tkr, vilket iir en

ftirbiittring med 149 tkr i jiimftirelse med 2013.

9. Fdredragning av revisonsberiittelse

Pelle Bergstrand ft)redrog revisionsberiittelsen di foreningens revisor, Torbjdrn Nordin
(Grant Thornton) ej var niirvarande. Revisorns uppgift iir att granska styrelsens arbete samt

ft)reningens bokforing. Enligt revisionsberiittelsen hade Torbjorn Nordin inget att anmtirka
pi.

10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning
Stiimman beslutade att faststiilla resultat- och balansriikninsen.

1 1. Beslut om resultatdisposition

Sttimman beslutade atl anta fdrslaget om att fastst2illa resultatdispositionen.



12.Frhga om ansvarsfrihet fcir styrelseledam<iterna fdr det gingna 6ret
StZimman beslutade enhiilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for foregiende ir.

13. Faststiillande av styrelsearvode ftir ntistkommande verksamhets6r
Valberedningen har i samrid med sittande styrelse tagit fram ett forslag pi arvode till
styrelsen. Valberedningens ftirslag om arvode f<ir 2015 Zir att beh6lla arvodet oforiindrat, dvs.
ett fast arvode om2,5 prisbasbelopp (2015 ars prisbasbelopp :44 500 kr) exklusive sociala
avgifter fdr styrelsen att fordela inom sig.

Stiimman beslutade i enlighet med valberedningens forslag. Sttimman beslutade iiven att ge

styrelsen f<jrtroendet att besluta om arvode till revisor.

14. Val av styrelseledamdter och suppleanter

Valberedningens ftiredrog sitt forslag till styrelse:

Numn Ordinarie/Suppleant Mandat t.o.m. dr/kommentar
Filip Nilsson Ordinarie 2016 Sittande
Lotta Aberg Ordinarie 2016 Sittande
Torbjdm Ljung Ordinarie 2017 Nyval
Reb Kerstinsdotter Ordinarie 2017 Nyval
Anders Karlsson Ordinarie 2017 Nyval
Johan Berglund Ordinarie 2017 Nlwal
Anders Henriksson Ordinarie 2016 Omval
Daniel Petersson Suppleant 2017 Nyval
Jonas Wahlstrom Suppleant 2016 Nyval
Stlimman antog valberedningens forslag till styrelse ftir kommande ar. Stiimman beslutade

dtirmed att styrelsen ska best6 av 7 ledamdter och 2 suppleanter.

15. Val av revisor

Stlimman valde Torbjorn Nordin (Grant Thornton) till revisor ftr ytterligare ett 6r.

16. Val av valberedning

Till valberedning valde stiimman, Lisette Billstein (sammankallande) och Per Stihlberg for
ytterligare ett ir.

17. Redovisning av utfall av 2014 hrs motioner (informationspunkt)

a) Motion om beslut av iindring/tilliigg av BRF Rovfigelns stadgar avseende

styrelsemedlemmar frfln samma hushill.
Forslaget avsig att gora ett tilliigg enligt foljande till BRF Rovf6gelns stadgar $ 18, tredje
stycket sA att det skulle lyda: "Till styrelseledamot och suppleant kanfdrutom medlem vdljas
clven make, registrerad partner eller sambo till medlem samt ncirstdende som varaktigt
sammanbor med medlemmen och rir bosatt ifdreningens hus. [Dockfdr inte bdda inneha

for tr o ende upp dr a g s amt i di gtJ .

Utfall: Motionen avslogs av stiimman 
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18. Fdrslag frin styrelsen om stadgeiindringar

a) Fiirslag om stadgeiindring avseende andrahandsuthyrning
Styrelsen ft)redrog sitt fdrslag till irsstiimman om att besluta att:

o dels, 4 $ tredje, fitirde och femte styckena i foreningens stadgar stryks och erstitts med
foljande lydelse:

Upplitelseavgift, dverlitelseavgift, pantsiittningsavgift, samt avgift ft)r
andrahands-upplitelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgift fir
maximalt uppga 1j[2,5 procent av det prisbasbelopp enligt 2kap.6 och 7 gg

socialftirsiikringsbalken som giiller vid tidpunkten f<ir ans<ikan om medlemskap.
Overl6telseavgiften betalas av ftirviirvaren. Pantsiittningsavgift fir maximalt uppgi till
1 procent av salnma prisbas-belopp som ovan och som giiller vid tidpunkten ftir
underriittelse om pantsiittning.

Avgift for andrahandsupplAtelse, som f6r tas ut 6rligen, fflr fcir en liigenhet maximalt
uppga til 10 procent per Ar av samma prisbasbelopp som ovan. Om en liigenhet
upplfits under en del av ett 6r, beriiknas den hcigsta tillitna avgiften efter det antal
kalendermflnader som liigenheten iir uppliten.

F<ireningen har ratt till drojsmilsriinta enligt rtintelagen (1975:635) pi obetalda
avgifter enligt denna paragraf fr6n forfallodagen till dess full betalning sker samt iiven
ersiittning for piminnelseavgift enligt lag (1981:739) om erstittning for
inkassokostnader m.m.

o dels 14 $ andra stycket f<irsta streck-satsen lindras si att den lyder:
bostadsriittshavaren drrijer med att betala irsavgift eller avgiftfdr
an dr ah an ds upp ldt els e.

Utfall: Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens fdrslag i en forsta omgflng. Fr6gan kan
dtirmed att tas upp vid kommande stiimma f<ir beslut i en andra omging.

b) Fiirslag om stadge?indring avseende flrsavgifter och resultat
Styrelsen foredrog sitt forslag till irsstlimman om att besluta att:

o 4 $ andra stycket, ftirsta meningen, i foreningens stadgar iindras si den lyder
"Fdreningens atgifter finansieras genom att bostadsrtittshavama betalar Arsavgift till
fcireninsen."

Utfall: Sttimman beslutade i enlighet med styrelsens fcirslag i en ftirsta omging. FrS.gan kan
diirmed att tas upp vid kommande stlimma for beslut i en andra omging.

19. Av styrelsen till stlimman hiinskjuten friga samt av fdreningsmedlemmar anmZilda

motioner.

Inga motioner hade inkommit inom den stagdeenliga motionstiden (senast 1 februari). 
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20. Ovriga frflgor
* Onskemil framfordes om att i kommande fdrvaltningsberiittelser redovisa mer utftirligt
vilken storleksfdrdelning och total kvadrameteryta fiireningens hyresliigenheter omfattar.
* Frigor stiilldes kring hur ofta de nyligen ftirdigstiillda dvemattningsrummen bokas och
styrelsen informerade om att de bokas frekvent.
* Fcirslag ltimnades om att styrelsen bcir <iverviiga att erbjuda befintliga hyresglister ett
flyttbidrag for avflytt.
* Frigor stiilldes iiven kring ftirdigstiillandet av pingisrummet och styrelsen viilkomnade
engagerade att hcira av sig ftir att bidra till arbetet.
* Frigor stiilldes kring arbetet med en underhillsplan och styrelsen informerade om att det nu
fanns en ftirdig plan att arbeta efter.
* Aven frigan om fastighetsel ddk upp och styrelsen informerade om att detta var ett projekt
som iir aktuellt och att det kan rora sig om en kostnad pi i storleksordning upp mot 5 mnkr.

21. Stiimmans avslutande

Stiimmans ordftirande Pelle Bersstrand fdrklarade stiimman avslutad.

Bersstrand

Justerare Linda Kumblad


