
     Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma tsdagen den 21 maj 2019 Brf Årstafältet

§ 1 Upprätande av förtekkning över närvarande medlemmar, ombudd okh biträden (röstlängd.i
Röstlängden upprättdes och godkändes.

§ 2 Val av ordförande vid stämman
Till ordförtnde vid mötet vtldes Björn Ferber.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare
Mtritnne Sundling vtldes tll sekretertre vid mötet.

§ 4 Fastställande av dagordningen
Stämmtn godkände dtgordningen.

§ 5 Val av två personer at jämte ordföranden judstera protokollet, tllika rösträknarei
               Htns Arebert och Evt Dozzi vtldes tt justert dtgens protokoll.

§ 6 Fråga om kallelse tll stämman behörigen sket
Förkltrtdes tt ktllelse tll stämmtn sket i behörig ordning.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning
               Årsredovisningen för föreningens verkstmhet år 2018 föredrogs och ltdes uttn erinrtn tll  
               htndlingtrnt. 

§ 8 Föredragning av revisionsberätelsen
Revisionsberätelsen för 2018 föredrogs och ltdes uttn erinrtn tll htndlingtrnt.

§ 9 Besludt om fastställande av resudltat- okh balansräkningen
Stämmtn ftstställde resulttt- och btltnsräkningen uttn erinrtn.

§ 10 Besludt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
               Styrelsens ledtmöter beviljtdes tnsvtrsfrihet för räkensktpsåret 2018 i enlighet med revisorns 
               tllstyrktn.
 
§ 11 Besludt om användande av udppkommen vinst eller täkkande av förludst enligt fastställd 

balansräkning
Föreningens resulttt btltnserts in i nästt års resulttt. Styrelsens tnsvtr.

§ 12 Besludt om arvoden
               Stämmtn ftstställde tt styrelsens trvode blir som föresltgits, oförändrtt 25 000 kronor 
               exklusive socitlt  tvgifer.

§ 13 Val av styrelseledamöter okh sudppleanter

              Till styrelseledtmöter omvtldes Till suppletnter vtldes
Björn Ferber              hus 6 Dtniellt Btcklund hus 10 (omvtl)
Mtret Ring         hus 8 Mtgnus Nygren hus 8 (nyvtl)
Mtritnne Sundling hus 6 Ingvtr Sjöqvist  hus 6 (omvtl)

§ 14 Val av revisorer okh sudppleanter
               Till revisor vtldes Jtn-Ove Brtndt från KPMG, Bolins AB.



§ 15 Val av valberedning
Till vtlberedning vtldes Heléne Arebert.

§ 16 Inkomna motoner okh propositoner 

Propositoner från Brf Årstafältets styrelse inför årsstämman tsdagen den 21 maj 2019i

Städning 
Föreningens medlemmtr htr sköt städning tv trtpphus, hisstr, soprum, cykelrum och 
återvinningscentrtl under 2018. 
Vtrje hus tnsvtrtr för hur hiss- och trtppstädningen sköts där.
Cykel- och soprum stmt återvinningscentrtl städts vid vår- och höststädtrdtgtrnt.
Styrelsen föreslår tt stämmtn ftttr beslut tt föreningens medlemmtr fortsäter tt skött 
ovtnstående städning frtm tll årsstämmtn 2020.

Snöröjning 
Föreningens medlemmtr htr sköt snöröjning tv entréer och trototrer, tllhörtnde 
föreningen under 2018. 
Styrelsen föreslår tt stämmtn ftttr beslut tt föreningens medlemmtr fortsäter tt skött 
snöröjningen, enligt ovtnstående, frtm tll årsstämmtn 2020.

Trädgårdsskötsel
Föreningens medlemmtr htr tllstmmtns sköt om ftstghetens  trädgård, våren, 
sommtren och hösten 2018. Vtrje lägenhet htr, enligt uppgjort schemt, htf en eller två 
veckor under perioden då ftmiljen sköt gräsklippning. 
Föreningens rtbtter är uppdeltde per hus och medlemmtrnt i respektve hus htr et 
område som skt hållts snyggt och där rtbtter skt rensts. 
En stor trbetsinstts görs vid vår- och höststädning tv delttgtnde medlemmtr.
Styrelsen föreslår tt stämmtn ftttr beslut tt föreningens medlemmtr fortsäter tt skött 
om föreningens trädgård, enligt ovtnstående, frtm tll årsstämmtn 2020.

       
Inoljning av panel – entréer
Vid behov oljts träptnelernt vid vårt entréer in under vårstädtrdtgen.

       
Styrelsearvode
Styrelsen föreslår oförändrtt trvode. 




