B ostadsriittsforeningen Orj ansgird en, B orliinge
Protokoll vid ordinarie irsstiimma gallandeBrf Orjansgflrden.
Plats:Gylleskolasmatsal.
Tid: 28 april 2009kl 19.00

OrdforandeAke Svenssonhalsadealla vtilkomnatill Brf Ordinarieirsstdmma 2009
$ I Uppriittandeav forteckning 6ver ndrvarandemedlemmarutlordes av Erik Karlstens,
enl. bilaga.
$ 2 Till stiimmansordlorandevaldesAke Svensson.
$ 3 Till stiimmanssekreterarevaldesTina Olsson.
$ 4 Till justeringsmin valdesKjell Forslundoch Roger Lindell.
$ 5 Stf,mmanuttaladeatt kallelsenir behdrigt sammankallad.
vilket ladestill handlingarna.
$ 6 Ordforandeforedrog styrelsensforvaltningsberiittelse,
$ 7 Revisionsberiittelsenforedrogs av JohanFalk och ladestill handlingarna.
$ 8 Balans -vinst och forlustriikning fassttilldesav stlimman.
$ 9 Styrelsenbeviljadesav stiimmanansvarsfrihetfor foregiende riikneskapsir.
$ 10 Arets overskottloreslogs av styrelsenatt i sin helhet overforasi ny rtikning.
Stiimmanbeslutadeatt sfl skulle ske.
$ 1I Frigan om arvodenlor l6pandeir faststtilldesav stlimmanenl. styrelsensforslag.
plus 300
Styrelsensforslag var att dubbla arvodet som ar idag for styrelsemedlemmarna,
kr/mdte. Tv-dekorerna6r uppsagda.
$ 12 Det av styrelsenframlagdalorslag till inkomst- och utgiftsstatfaststiilldesstiimman.
$ 13 Valberedningenhadeett forslag pi en ny styrelsesom dock ej var forankrat hos
Styrelsen.Kjell Forslundhadeocksi ett forslagpe en ny sammanstittning
av styrelsen
som var forankrad hos styrelsen. Omval giordesbland medlemmarnadi
valberedningensforslag gick igenom. I och med dettasa Ordforandefue Svenssonav
sig sitt uppdragoch med pnfoljd gjorde ocksi 5 st till som var valda i den nya styrelsen.
54 avlagdar6ster.33 pi forslag 1 och 19 pi forslag2 och2 st rostadeblanka.
$ 14 Val av revisor och suppleant.Se $ 17
$ I 5 Val av valberedning.Se $ 17
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En skatbordramp onskas.Motionen avslis,,hiinvisastill KFUM pi
Hantverkargatan.
Onskemil om att belysningssiittsupp pe innergirden. Motionen bifalls.
Belysning siittsupp pe valda platser.
Onskemil om attta ner triid vid Lindikersvtigen.Motionen avslis. Redan
nertaget.
Vem stiidar cykelrummen?.
Onskantill alla r6kare att inte kastafimpar pi glngbana och grEsmatta.Motionen
bifalls.
Onskemil om odlingslotter.- Motionen avslis.
Onskemil om lidor med vlxter vid infart och portar for att skapatrivsel och
vacker milj6. Motionen avsl6s.
Onskemfllom giistliigenheten.Under utredning.
Onskemll finns om en lokal for aktiviteter.Motionen avslis.
Onskemfllom vaktmdstareoch stiiderska pe heltidstjiinstg6ringoch att
rekrytering g6rs pi bostadsomridet.Motionen avsl6s.
OnskemFi att inte driva Bfr som ett vinstdrivandeforetag.Motionen bifalls.
Om nigot ska bestiimmasi styrelsenmiste alla styrelsemedlemmar
varamed
eller i annat fall hur minga? Styrelsenbestir av 5 st ordinarie ledamot si miste
det vara minst 3 st for att beslut skall fattas.Vid frinvaro av styrelseledamot
kallas suppleanterin. Detta framgir klart i stadgarna$ I 1.
Onskemil om informationentill de boende.-Informationenges via irsstiimman.
Forslag av medlemmarnaom vad de tycker ska g6ras pfl omridet limnas via
motion till styrelsensom sedantar upp det pi stiimman.
Hur mycket lyssnarman till de boendesisikter om forslagi styrelsenoch hur
mycket har vi att sf,gatill om? - lorslagendiskuteraspi stiimman.Stamman6r
h6gstabeslutandeorgan si medlemmarnahar allt att siigatill om.
Onskemil om attbara ha en stor lekplatspi omr6:det.Motionen avslis

$ l7 Di det uppstodviss forvirring pi stiimmanefter att val av styrelseinte gick att
genomforasbeslotsatt ajourneraphghendestiimma.Ake S ringer vir jurist och ber
hennekomma och vara med pi niista m6te. Ny kallelse med datum och tid kommer.
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Kjell Forslund

Roger Lindell

B o stadsr6ttsforeni ngen Orj ansgflrden, B orl iinge
Protokoll vid Fortsatt Ordinarie Arsstiimmagiillande Brf. Orjansgirden.
Plats:Gylleskolasaula.
Tid: l9 Maj 2009kl 19.00
N6rvarande:Sebifosad lista.

OrdforandeAke Svenssondppnadeextra stiimmanmed att hiilsadealla viilkomna till Brf.
FortsattOrdinarie irsstiimma 2009.

$ I Uppriittandeav lorteckning 6ver ndwarandemedlemmarutfordes av Erik Karlstens,
enl. bilaga.
$ 2 Till stimmansordforandevaldesAnders Sandstromjurist frin Sveriges
Bo stadsriittsforeningars
Centralorganisation.
$ 3 Val av sekreterareoch justeringsmln 6r sammasom vid ordinarie irsstlmma den 28
april-09 . StAmmanssekreterareTina OlssonJusteringsm6nKjell Forslund och Roger
Lindell.
$ 4 Val av styrelse.Tvi forslag stiilldesmot varandravar av stiimmanbeslot att valja
loljandetill ordinariestyrelseledarm6ter:
Ake Svensson,Tina Olsson,SusanneJansson,
Eila Sordng,Patrik Stromqvist,samttill suppleanterKjell Forslundoch Gabriel
Skoglund.
Val av revisor och suppleantvaldesInger Hallden och MagnusJohansson.
Val av valberedningvaldes Carolin Zettergrenoch PeterLarsson.
$ 5 Renoveringav balkongernakommer att siittasig&nginom snar framtid.
$ 6 Di intet vidare forelig till behandlingtackadeordforandefor visat intressesamt avslutade
stiimman.
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