
rna 
Ordinarie arsstamma 2018 

Protokoll ordinarie arsstamma Brf Smyrna 

Datum: 29 maj 2018 

TId: 19.00 
Plats: Lokal Faltdversten 

Dagordning 
1. Stammans oppnande 

I . 1. Erik von Stedingk forklarade stamman for oppnad 
2. Val av stammoordforande 

2.1. Till stammoordforande valdes Erik von Stedingk 
3. Godkannande av dagordningen 

3.1. Dagordningen godkandes 
4. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare 

4.1 . Till protokollforare valdes Anders Ohnfeldt 
5. Val av tva (2) justerare tillika rostraknare 

5.1. Till justerare tillika rostraknare valdes Stefan Nacksten och Kersti Stromblad 
6. Fraga om stamman blivit stadgeenligt utiyst 

6.1. Stamman beslutade att sa var fallet 
7. Faststallande av rostlangd 

7.1. Rostlangden faststalldes. 30 narvarande varav 27 rostberattigade och en (1) 
fullmakt. 

8. Foredragande av styrelsens irsredovisning 
8.1. Arsredovisningen foredrogs av Birgitta Hard (vice kassor i foreningen) 

samtliga punkterfinns upptagna i arsredovisningen som distribuerats till alia medlemmar. 
Storsta poster ar underhall av hissar och byte av styrsystem for varme, vatten och 
ventilation. Extraordinar post ar ocksa konsultarvode i samband med eventuellt kop av 
tomten fran Statens Fastighetsverk. Skillnad i nettoomsattning mellan aren 2016 och 2017 
avser extraordinar intakt avseende garagehyror. Foreningen visar positivt resultat aven i ar. 

9. Foredragning av revisorns berattelse 
9.1. Revisorns berattelse forevisades och stamman beslutade att den inte 

behovde lasas upp. Stamman var nojd med berattelsen. 
9.2. Externa revisorns rekommendation lastes upp. 

10. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning 
10.1. Stamman faststallde balans- och resultatrakning utan andring. 

11. Beslut om resultatdisposition 
I I . 1 . Stamman beslutade att reservera 200 000 kr till fond for yttre underhall, 

enligt styrelsens rekommendation. I ny rakning overfors 1 436 343 kr, enligt extern revisors 
rekommendation. Stamman antog resultatdispositionen till fullo. 

12. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen 
12.1. Stamman beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Beslut om arvoden at styrelsen och revisorer for nastkommande verksamhetsar 
13.1. Stamman beslutade att till styrelsen for kommande verksamhetsar ska utga 

ett arvode om 93500 kr att fordela enligt styrelsens eget beslut. 
14. Val av styrelseledamoter och suppleanter for kommande verksamhetsar 

14.1. Valberedningens forslag 

Ledamoter 
Erik von Stedingk 
Birgitta Hard 

omval 
omval 
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Heresh Zaremand omval 
BengtTholin omval 
Anders Ohnfeldt omval 

Suppleanter 
Stefan Nacksten omval 
Pernilla Watson omval 
Jenny Jonsson omval 
Anny Bergstrom nyval 

Intern revisor 
^ Jan Ogren Fjellestad nyval 

14.2. Stamman beslutade att anta valberedningens forslag till ny styrelse, 
suppleanter och intern revisor. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
15.1. Styrelsen foreslar att vi fortsatter med Grant Thornton som extern revisor ett 

ar till for att darefter gora en ny upphandling. Stamman antog styrelsens forslag. 
16. Val av valberedning 

16.1. Foreslogs Ake Rudberg och Hakan Sandberg. Stamman antog forslaget. 
17. Av styrelsen till stamman hanskjutna fragor samt av foreningen anmalt arende 

17.1. Angaende kommande anvandning av lokalen "Fjarilen". 

Styrelsen foreslar att stamman genom rostning avgor om lokalen: 

endera ska uthyras till enskild medlem i foreningen 

elleratt 

lokalen efter viss upprustning (malning och enklare koksutrustning) ska 
finnas tillganglig for overnattning, mot ersattning. 

Stamman beslutade genom omrostning att lokalen ska hyras ut till enskild 
medlem. Det vinnande forslaget fick 21 roster medan det andra forslaget fick 
6 roster. 

17.2. Tva forslag har inkommit fran KerstiStrpm^erg: Sir£i^ bi^d-

Att foreningen ordnar for kompostering av matavfall. 

Styrelsen informerar om att arbete pagar for att installera karl for matavfall i 
ordinarie soprummen. Foreningen far ingen extra kostnad for just denna del av 
sophanteringen. 

Att foreningen undersoker mojiigheten till att ha bikupa eller motsvarande. 

Styrelsen foreslar att forslaget pa grund av praktiska svarigheter vid 
genomforande och formodad oenighet inom foreningen, tillsvidare lamnas 
utan atgard. 
Stamman beslutade att anta styrelsens forslag. 
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17.3. Ett forslag har inkommit fran Gunilla Jalmarsson: 

Att foreningen tar ut en avgift fran medlemmar som inte deltar i samband med 
staddag. 

Styrelsen informerar: Foreningen har ej ratt att ta ut avgifter av denna typ. 
Styrelsen foreslar darfor att forslaget lamnas utan atgard. 

Stamman beslutade att anta styrelsens forslag. 

17.4. Tre forslag har inkommit fran Claudia Fried: 

Skyltningen till var fastighet ar dalig om man kommer gaende fran 
tunnelbanan. 

Styrelsen foreslar att skylt med texten Sandhamnsgatan 42A-E kops in. 

Foreningen bor via skyltar uppmarksamma om att rastning av hundar pa vara 
grasmattor ar olampligt. 

Styrelsen foreslar att skyltar av typen "rastning av hundar undanbedes" 
inforskaffas. 

Det bor klargoras for foreningens medlemmar att man inte ska kasta fimpar 
framfor entreer och ut fran balkonger. 

Styrelsen informerar: Det framgar tydligt av foreningens ordnings- och 
trivselregler att detta ar nagot vi inte accepterar. Styrelsen foreslar att 
medlemmarna via extra information uppmarksammas pa gallande regler. 

Stamman beslutade att anta styrelsens forslag i samtliga tre delar. Tillagg: 
texten pa "hundskylten" bor skarpas till, T.ex. "Ej rastning av hundar". 

17.5. Ett forslag har inkommit fran Doris Sandberg: 

Atttraden pa baksidan ska beskaras 

Styrelsen informerar: Foreningen har under vintern utfort beskarning avtraden 
pa fram och baksidan. Kompletterande atgarder har genomforts under maj. 

• Stamman uppdrog till styrelsen att specifikt undersoka mojiigheten att falla 
eller glesa ut haggen med "skatboet". 

17.6. Ett forslag har inkommit fran Pernilla Watson: 

Att det inte ska vara tillatet att parkera cyklar framfor fonster pa 
bottenvaningen. 

Styrelsen foreslar att foreningen tillsammans med Primula (grannfastigheten) 
ser over mojiigheten till nya/alternativa cykelplatser pa innergarden. 
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stamman beslutade att anta styrelsens forslag. 

18. Styrelsen informerar om utkop av tomtratt 
Information om senaste handelseutveckling: 

- Regeringen har via finansdepartementet godkant forsaljning av fastigheten Smyrna 5. 

- Man sager ocksa att staten inte har nytta av fastigheten. 

- Vardering av fastigheten far inte vara aldre an ett ar. 

- Ny vardering kommer att goras. Oklart hur utfallet blir. 

- Det gamla avtalet mellan SFV och brf Smyrna har rivits. 

- Styrelsen arbetar vidare med eventuellt frikop samtidigt som man forbereder for 
omforhandling av tomtrattsavgald. 

19. Stammans avslutande 
19.1. Stamman forklarades for avslutad 


