
Protokoff ftirt vid årsstämman den 10 maj 2017 med medlemmar
i Bostadsrättsfiireningen Majtalaren 3, Org.nr 7 69602-1877

5 f Stainmans öppnande

Föreningens ordförande, Ludpvig Samuelsson, öppnade stämman

§ 2 Godkännande av dagordningen

Årsmötet beslutade att
välja att godkänna dagordningen

§ 3 Val av mötesordfiirande

Stcimman beslutade att
välja Ludvig Samuelsson till mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

Stdmman beslutade att
välja Anna Silfrerling till mötessekreterare

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stcimman beslutade att
välja Jonna Wall och Madeleine Persson till justeringsmän och tillika rösträknare

§ 6 Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet beslutade att
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde och godkände röstlängd enligt bilaga 1. Det noterades att l0 medlemmar
var ndryarande, varav 0 genom fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning fiir verksamhetsåret 2016

Årsredovisningen foredrogs av Ludvig Samuelsson

Stcimman beslutade att
godkänna upprättad årsredovisning för 2016

En medlem hade synpunkt på utformningen av årsredovisningen, dennes synpunkt bifogas protokollet
(bilaga 3).

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse



Revisorsberättelse presenterades for stämman av Ludvig Samuelsson som meddelade att den externa
revisorn (Johan Berglund) tillstyrker att redovisningen godkännes och aff styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stcimman beslutar
att fastsälla resultaträkning och balansräkning enligt bilaga2.

§ 11 Beslut om resultatdisposition.
Stcimman bestdmde

att godkänna styrelsens forslag att balansera fi)rlusten i ny räkning.

En medlem hade synpunkt på hur forlusten balanserades. Dennes synpunkt bifogas (bilaga 4).

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsen

Stcimmant b eslutade att
Bevilja sfyrelseledamöterna ansvarsfrihet

§ 13 Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stcimman beslutade
Att godkänna styrelsens förslag om sammanlagt 60.000 kr att fordelas inom styrelsen, dock
var det en person som röstade emot fdrslaget.
Arvode till revisorerna på löpande räkning godkändes av stämman

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stcimman beslutade att

godkänna valberedningens forslag samt med tillägg från stämman om en suppleant att

välja Ludvig Samuelsson (omval)
välla Per Creutzer (omval
välja Fredrik Malmi (omval)
välja Anna Silfrerling (omval)
välja Robin Sunström (nwal)
till ordinarie styrelseledamöter
välja Carl Persson till suppleant (nyval)

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsmötet beslutade att
välja Johan Berglund som revisor

§ 16 Val av valberedning
Årsmötet beslutade att
Välja Johan Skålen samt Jonas Bedinger

§ 17 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält
enligt 32§.



Inga motioner}ar inkommit

§ lS Övriga eventuella ärenden

Jonna Wall tog upp parkeringen på framsidan samt önskade häck runt sopbehållaren. Styrelsens svar:

ang. pariiöiingen har vi samt grannfastigheterna fiirsökt fä en ändring till stånd, men inte lyckats. ang.

häck så är det på gång. Åsa har ev. läckage i sin lägenhet som kan komma från piskbalkongen ovanför.
Per ber den entreprenör som skall kolla taket att han även kollar detta. Åsa eftersökte tvätt regler. Per
informerade om att det är på gång.
Åsa bad styrelsen undersöka om någon har problem med sina avloppsstammar då garantitiden för detta

är 10 år och snart går ut.
Styrelsen informerade om att ny städfirma anlitats när nuvarande kontrakt går ut., samt att ComHem är
uppsagt och nylt kommer att upphandlas.
Åsa bad även att styrelsen hör med samfiilligheten om man kan samordna gräsklippning etc.

Ludvig Jakobsson undrade hur fasaden mår och om den inte bör kontrolleras. Styrelsen tar detta till
sig.

§ 18 Stämmans avslutande

Ordforande förklarade årsstämman för fu 2017 avslutad

Ordforande

Ludvig Samuelsson

Protokollförare Justeras

U..'^^-L,J-(,,t
Anna Silfverling Jonna Wall

Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Årsredovisning
Bilaga 3: Medlems synpunkt och ordföranden svar avseende punkt 8

Bilaga 4: Medlems synpunkt avseende punkt I I



Bilaga 
!

Rös1ängd vid Arsstämman den 10 maj 2017 i Brf Majtalaren 3

Madeleine Persson

Asa Fagerqvist
Carl Persson

Jonna Wall

Johan Smith
Robin Sunström
Ludvig Samuelsson
Per Creutzer
Anna Silfvefling
Fredrik Malmi



Bilaga 3.

Medlems (Asa fagerqvist) synpunkt under punkt 8 (togs upp muntligen på mötet och inkom
skriftligen per 2017-O5-10 efter årsmötet).

"Frågo om ionspråktagande av fond för yttre underhåll ställdes till ordföranden:
I årsredovisningen presenterodes en avsevard ökning av årets förlust, som enligt ordföranden
har sitt ursprung i kostnader för hissrenovering och byte av system för sophantering. På

frågo som ställdes förra årssttimmon har ordföranden svarat ott fond för yttre underhåll
skulle tas i anspråk för just dessa kostnoder under år 20L6. Varför har det ej skett? Om det
inte används för reparotion och underhåll av detto slog, när skall den i så fall användos?

Ordföronden kunde ej svara, men återkommer med svar till medlemmorno inom två veckor."

Ordförandens svar 20 17 -05-1 6

Nedan är ett svar från vår ekonomiska förvaltning avseende anspråkstagande ov den fonden
för yttre underhåll. Jag vill poängtera att i anspråkstagande av den yttre fonden ej påverkar

föreningens likviditet på något sött, utan ar endost en rent redovisningstekniskt produkt.

Svar från ekonomisk förvaltning:

"Vi tar endast den yttre fonden i anspråk då vifår instruktioner om detta från styrelsen, för
hissrenoveringen hade kunnat vara oktuellt att boka dessa kostnoder mot den yttre fonden.
Bytet av sopsystemet dr däremot uppbokod i balansräkningen som en investering, vilket
kommer att skrivos av på 20 år och dörför ej påverkar årets resultot. För fromtido
renoveringar kan det vara aktuellt att boka dessa mot den yttre fonden, det finns dock inga
krov att renoveringor måste bokas mot fonden."

lttbt bakgrund av ovan kan styrelsen, om de finner det lämpligt, ta den yttre fonden i anspråk
vid kom mo nde u nderhå ll.



Bilaga 4

Medlems [Åsa fagerqvist) synpunkt under punkt L1 (togs upp muntligen på mötet och inkom

skriftligen per 2O!7-05-10 efter årsmötet)

Förslag från medlem till resultotdisposition annon dn den av styrelsen föreslagna (i kronor):

Ansamlad förlust
Årets resu ltat fö re fo nd avsättn i n g

Årets stodgeenliga avsättning tiil fond för yttre underhålt
Årets ianspråktagande ov fond för yttre underhåll
Summa ansamlod förlust efter fondföröndring

- 2 196 334
- 451 684
- 141 306

535 263
- 2 2s4 061

behandlas så att i ny balonsrdkning överföres ansamlad förlust - 2 254 067


