
PROTOKOLL 
Arsstamma i BRF Nybergshojden 

Sammantradesdatxmi 2016-05-11 

Plats: BRF WASA's lokal, Vasavagen 59/61 

NarvaroHsta av foreningsmedlemmar bifogas 

1. Stammans bppnande. 

Styrelseordforande Matanius (Tony) El-Khouri halsade alia valkomna. 

2. Val av stammoordforande vid stamman. 

Styrelseordforande Matanius (Tony) El-Khouri foreslogs som stammoordforande. 

Forslaget godtogs av narvarande foreningsmedlemmar. 

3. Anmalan om stammoordfbrandes val av protokollforare. 

Stammoordforande foreslog Svedana Tsaplina som protokollforare, vilket godtogs av narvarande 

4. Godkannande av rostlangd (forteckmng over narvarande medlemmar, ombud, 

Rosdangd faststalldes tiU 10 roster av totalt 36. Forteckningen over narvarande medlemmar 

5. Faststallande av dagordningen. 

Dagordningen godkandes. =; 

6. Val av tva personer att jamte stammoordforanden justera protokollet. 

Goran HeUrup och Bengt Ardklint valdes att tillsammans.med stammoordforande Matanius 
(Tony) El-Khouri justera protokollet. 

7. Fraga om kallelsen til l stamman skett i behbrig ordning. 

Godkandes att kallelsen till stamman skett i behorig ordning. 

Goran Hellrup papekade att arsredovisningen inte delades ut. Matanius (Tony) El-Khouri bad 
om ursakt for forbiseendet. Tva tiHgangHga exemplar av arsredovisningen delades ut. 

foreningsmedlemmar. 

bitraden) 

bifogas protokoUet. 



8. Foredragning av styrelsens arsredovisning (bilaga 1). 

Matanius (Tony) El-Khouri presenterade foreningens arsredovisning for ar 2015 punkt for punkt. 
Han meddelade att det gick bra for foreningen under aret. Foreningen gick med vinst. 
Overskottet ar storre an det var aret innan. Overforing hade gjorts tOl fond for yttre underhaU 
med 173 985 kr. , . 

Stammoordforanden fragade om nagon av nar\'̂ arande medlemmar har nagra fragor eUer 
funderingar. 

Bengt Ardklint fragade vad det beror pa att vinsten hade okat i jamforelse med forra aret. EnHgt 
Matanius (Tony) El-Khouri hade foreningen under 2015 liigre kostnader i jamforelse med aret 
innan. 

Styrelseordforanden berattade vidare att styrelsen ar fortsatt missnojd med att PEAB inte 
genomfort sina ataganden fuUt ut enligt avtal. Stĵ relsen awaktar darfor med betalning av den 
sista overforingen till PEAB pa drygt 500 000 kr tills slutbesiktningen ar genomford och aUa 
garantier ar atgardade. 

Nagra andra fragor kom inte fram. ' 

9. Foredragning av revisionsberattelse. 

Matanius (Tony) El-Khouri presenterade revisionsberattelsen i arsredovisningen genom att lasa 
upp nagra viktiga stycken ur den, bl.a. avseende ansvarsfrihet for styrelsen och god 
redovisningssed. 

Stamman godkande revisionsberattelsen. 

10. Beslut om faststallande av resultat-och baiansrakningen. 

Arsstamman beslutade att faststalla resultat- och baiansrakningen, se s. 4-6 i arsredovisningen. 

11. Beslut om resultatdisposition. 

Arsstamman beslutade att av totalt 395 842 kr som foreningen har att disponera, ska 173 985 kr 
avsattas till fond for yttre underhaU. Balanserat resultat efter disposition bUr da 221 857 kr (se s.3 
i arsredovisningen). 

12. Beslut i fraga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamdter. 

Arsstamman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. -

13. Styrelsen fbreslar stamman: Fond for yttre underhall 173 985 kr. 

Bengt Ardklint fragade varfor overforing tiU fond for yttre underhaU gjordes med ojamnt belopp. 
EnUgt Matanius (Tony) El-Khouri gjordes avsattningen med en viss procent enligt forslag fran 
foreningens ekonomiska forvaltare. 

Styrelsens forslag om avsattaiag tiU fond for yttre underhaU om 173 985 kr godtogs av samtUga 
narvarande foreningsmedlemmar, se aven p. 11. 



14. Beslut om arvoden for styrelsen och revisorer for kommande verksamhetsar. 

Narvarande representant for valberedningen Sofia Lovstrom redogjorde for valberedningens 
forslag om styrelsearvodet. Enligt Sofia okade styrelsens ataganden det gangna aret. Detta gor att 
arvodet for styrelsen for nastkommande ar ska hojas fran ett prisbasbelopp (PBB^) tiU 1,13 
prisbasbelopp. 

Arsstamman beslutade att faststalla det foreslagna av valberedningen arvodet. 

15. Val av styrelseledambter och suppleanter. 

Sofia Lovstrom foreslog att valja sittande styrelseordforande Matanius (Tony) El-Khouri tiU 
styrelseordforande for tva nastkommande ar. Arsstamman beslutade att valja Matanius (Tony) E l -
Khouri till styrelseordforande enligt valberedningsforslag. 

Sofia Lovstrom presenterade vidare namn pa 6 foreningsmedlemmar som foreslas inga i : ; 
styrelsen: 

Kristian Winnem, styrelseledamot v 
Svedana Tsaplina, styrelseledamot 
Ahmed Anabtawi, styrelseledamot 
Javier Ganga, stvrelseledamot 
Hakan Alakus, styrelseledamot 
Rakel Hellrup, styrelsesuppleant H 

Vidare diskuterades fraga om styrelseledamot i den avgaende styrelsen, Kjell Larsson, som 
numera inte ar medlem i foreningen, kan inga i styrelsen. Arsstamman hade inga invandningar 
mot detta. Bestamdes att styrelseordforande ska kontakta HSB i fraga. Om nagot krav pa 
medlemskap inte framkommer bestamdes att anta KjeU Larsson som suppleant i styrelsen. 

Sofia forklarade sig aven villig till att inga i styrelsen vilket stamman staUde sig positiv till. 

Arsstamman beslutade att valja styrelsen med sju ledamoter (inkl. Sofia Lovstrom) och tva 
suppleanter under forutsattning att Kjell Larsson ar lamphg att inga i styrelsen. 

16. Val av reyisor och suppleant. ;» 

Arsstamman beslutade att fortsatta med BoRevision enligt avtal som tecknades ar 2015. 

17. Val av valberedning. 

Sofia Lovstrom framforde att Ylva Larsson och Maria Winnem vill fortsatta som valberedning. 

Arsstamman beslutade att Ylva Larsson och Maria Winnem ska kvarsta som valberedningen till 
nasta arsstamma. Vidare beslutades att valberedningen ska valja att adjungera om mer hjalp 
kommer att behovas. 

^ PBB ar 2016 uppgar till 44 300 kr 



18. Ovriga fragor 

Diskuterades fraga om okad nedskrapning omkring husen. Enligt Matanius (Tony) El-Khouri 
noterade styrelsen under aret okad nedskrapning, sarskilt fimpar, pa foreningens mark. Infoblad 
om forbud av fimpning sattes i varje trapphus. I anledning av detta diskuterades fraga om 
vrakningsmojligheter i samband med detta. Kom fram att enligt foreningens stadgar 43 § p.7 har 
foreningen ratt att saga upp bostadsrattshavaren tiU avflyttning i detta fall. Det framfordes vidare 
att samtliga foreningsmedlemmar kommer att informeras om foreningens ordrdiigsregler. 

Matanius (Tony) El-Khouri informerade aven att styrelsen tiHsammans med kommunen och -
Lantmateriet under veckan ska precisera foreningens granser, framst i slanten. 

Hakan Alakus meddelade att kommunen ska satta p-avgift pa parkeringen vid sporthaUen. Alakus 
var tidigare i kontakt med kommunen avseende denna fraga. • 

19. Foreningsstamman avslutades. 

Ordforanden tackade alia for visat intresse och avslutade motet. 

Vid protokollet: 


