Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Mörbybacken 1
den 25 maj 2009 kl 19 00 i Fribergaskolans aula, Danderyd.
1. Föreningens ordförande Mikael Hammarbäck hälsar alla välkomna och förklarar
stämman öppnad.
2. Stämman beslutar godkänna dagordningen.
3. Som stämmoordförande väljs Göran Olsson.
4. Stämmoordförandes val av protokollförare är Gunnar Andersson.
5. Som justeringsmän och tillika rösträknare väljs Erik Sundström och Per-Axel
Pettersson.
6. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst, två veckor innan stämman,
besvaras med ja.
7. Röstlängden fastställdes till totalt 43 röster, 40 närvarande samt 3 stycken via
ombud.
8. Årsredovisningen för år 2008 samt budget för år 2009 föredrogs och med
godkännande lades till handlingarna.
9. Revisionsberättelsen föredrogs för stämman och med godkännande lades till
handlingarna.
10. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2008 enligt
förslag i förvaltningsberättelsen.
11. Stämman godkände den föreslagna resultatdispositionen redovisad i
förvaltningsberättelsen.
12. Stämman beviljade styrelsen ledamöter ansvarfrihet. Till protokollet antecknas
att beslutet var enhälligt.
13. Stämman beslöt att arvodena till styrelsen och revisorer ska vara oförändrade
jämfört med år 2008, d.v.s. totalt 300 000 kronor, varav arvodet till ordinarie
internrevisor, 6 000 kronor, och till suppleanten för denna 1 500 kronor,
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade enligt följande:
• Mikael Hammarbäck, ordförande, omval 1 år.
• Gunnar Andersson, ordinarie ledamot, omval 2 år.
• Håkan Sundewall, ordinarie ledamot, omval 2 år.
• Bengt Andersson, ordinarie ledamot, nyval 2 år.
• Erik Brink, ordinarie ledamot, nyval 2 år.

•
•
•

Kerstin Norburg, suppleant, omval 1 år.
Malin Bergman, suppleant, omval, 1 år.
Magnus Rosén, suppleant, nyval, 1 år.

15. Stämman väljer samma revisorer och revisionssuppleanter som föregående år
• Ralf Toresson, Toresson Revision, samt Lars Lundberg, revisorer.
• Jan Nordlöv, KPMG och Per-Axel Pettersson, revisorssuppleanter.
16. Som valberedning väljer stämman:
• Margaretha Idar, nyval.
• Katri Tammi, omval.
17.
171 Vid föregående stämma fattades beslut, på förslag från styrelsen,
att paragraf 38 i stadgarna ska ändras och få följande lydelse.
”Inom föreningen skall bildas följande fonder: - fond för yttre underhåll.
Om föreningen har upprättat underhållsplan ska avsättning till fonden
göras enligt planen eller enligt av styrelsen uppskattat behov”.
För att denna paragraf ska kunna ändras krävs ytterligare ett beslut av
stämman.
Styrelsen föreslag är att stämman fattar ytterligare ett beslut att ändra
paragraf 38 i stadgarna i likhet med föregående stämmas beslut.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Till protokollet
antecknas att beslutet var enhälligt.
172 Kerstin Bergman, AW 21, har inlämnat en motion där hon förslår att
belysningen förbättras vid infarten till de garage som ligger på
AW 5 – 19.
Styrelsen föreslår att motionen bifalles.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen.
173 Gunno Nylander, AW 1, har inlämnat en motion där han ställt ett antal
frågor, bland annat vilka krav som gäller för att få hyra p-plats eller
garage och frågor kring kontrakt och priser.
Vid stämma redovisas svaren på Gunno Nylanders frågor i motionen.
Styrelsens förslag till stämman är motionen anses besvarad med de svar
styrelsen lämnat.
Stämman beslutar anse motionen besvarad.

Till protokollet antecknas att Gunno Nylander inte anser sig nöjd med de
svar han fått.
174 Marika Tranback Engfeldt, AW 14, har inlämnat en motion där hon
föreslår att föreningen tillhandahåller en övernattningslägenhet.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Stämma beslutar att avslå motionen om att föreningen ska tillhandahålla
en övernattningslägenhet.
175 Stig och Elisabet Orve, AW 27, har inlämnat en motion med tre frågor
där de undrar över vad styrelsen gör för att minimera de olägenheter som
uppstår i samband med ombyggnaden av Mörby Centrum.
Styrelsen har i sitt förslag till stämman föreslagit att motionen ska avslås.
Vid stämman redovisar styrelsen sina synpunkter på de frågor som ställts
i motionen. Elisabet Orve anser sig nöjd med det svar hon fått.
Till protokollet antecknas att motionen anses besvarad.
.
18. Stämman avslutas och tack framförs till ordförande.
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