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Dagordning

l.Stämmans öppnande

Catharina Greiff öppnar stämman.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3.Val av stämmoordförande.

Catharina Greiff väljs till stämmoordförande.

4. Stämmoordförandes val av protokollförare

Sanna Atldax väljs till protokollförande.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Robert och Maarit väljs till rösträknare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ja, stämman är utlyst i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättas och godkänns.

Björn Atldax / Sanna Atldax

Hartwig Maetzel

Kristian Eriksson

Johan Brunfelter

Erik Walldorf

Maarit Kauppi

Roland Tillmar

Jonas Thorén

Oskar Nilsson

Catharina Greiff

Kenneth Elfgren
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Marianne Blom

Carl-Oscar Franc

Anna Helin/ Fredric Ardrot

My Eriksson/Simon Carlsson

Eric Tallberg

Yulian Xu

Erik Walldorf

Robert Göras

Irena Busic

Håkan Kjellberg
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Fyra fullmakter har lämnats in.

Dessa gäller för Martina Olsson, Pal Amting, Ingrid Karlsson och Elin Ignell

8. Föredragning av årsredovisning samt budget för nästkommande
verksamhetsår

Årsredovisning för 2018 återfinns på www.brfgoodtemplar.se.

Kristian Eriksson föredrar årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Fredric Ardrot föredrar revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställs.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen beslutas.

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

13. Fråga om ersättning till styrelsen med respektive för nästkommande
verksamhetsår

oStyrelsen beviljas samma ersättning som tidigare - Gemensam middag 2 ggr/är.



14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er

Sittande styrelse förutom Robert Göras samt Elin Ignell stannar kvar. Irena Busic och
Erik Tallberg väljs in som nya ordinarie styrelsemedlemmar.

15. Val av revisor/er

Fredrik Ardrot återväljs som revisor.

16. Val av två ledamöter i valnämnden

Kristian Eriksson och Pål Amting väljs till valnämnden.

17. Eventuella motioner - bifogas som bilaga

James/Maetzels motion angående att få köpa toaletten längst in i cykelkällaren som
vetter mot deras källarväg - 22 ja och l nej. Motionen godkänns.

Fredric och Annas motion om hantverkarplatsen. Styrelsen berättar att vi använder
denna plats för att vintertid förvara snö samt att det blir väldigt trångt för bilarna att
komma in när designtorget nyttjar sin betalda plats framför garaget. Fredrik och Anna
stryker motionen efter styrelsen beskrivning.

Fredrik och Annas motion angående cykelparkering. Stämman avslår motionen.
Styrelsen föreslår att vi istället bär ner fler cyklar i pannrummet samt kollar över en
lösning på att ha "dubbelgarage". Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka hur vi
kan fä mer ordning i cykelförrådet enligt förslagen.

Fredric och Annas motion angående inköp av trappkärra - Stämman röstar enhälligt ja.

o
Fredrik och Annas motion om ytterdörren till 21 - Stämman avslår motionen pga Thorens
nedan motion.

Jonas Thorens motion om ytterdörren till 21 - Styrelsen far i uppdrag att ta in offerter.
Stämman godkänner att vi får byta dörrblad så länge summan understiger 50 000
kronor. Styrelsen ska tills nästa år även utreda om det går att göra en förändring av
trappan.

o
Kickis motion angående automatisk bokning av tvättstugan - Stämman röstar nej.
2 ja 21 nej.

Kickis motion angående maillista till alla i styrelsen - Stämman röstar 7 ja. 15 nej.
Motionen avslås.

18. Övriga ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

Jonas Thorén meddelar oss att låsanordningen till grinden som felar. Intervallet verkar
vara fel. Kanske kan vi sätta en rörelsesensor som läser upp grinden?

Eric informerar om brickorna/aptus.

Styrelsen informerar om nedan punkter:

s
U1

§
cn
5
CM
m
E
E
's

^0

3
I



Styrelsen informerar att vi framöver kommer att ta tag i tvättstugan och göra de
förändringar vi egentligen redan skulle ha gjort.

20. Stämmans avslutande

Catharina,/^reiff avslutar stämman.

Justeras^ Robert Göras
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Justeras: Maarit Kauppi
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