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Dagordning

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

o Röstlängd upprättad av Eva Janbris vid medlemmarnas ankomst.

Närvaro: 39 medlemmar som representerar 33 hushåll i Brf Rudan. Se bilaga:

röstlängd

2. Val av ordförande på stämman
o Ärsstämman valde Sten Anderberg till ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
o Årsstämman biföll ordförandes val av sekreterare, Nina Moen

4. Fastställande av dagordning
o Dagordningen fastställdes av stämman

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
o Stämman valde Jonas Sörman och Bo Blixt att jämte ordförande justera protokollet

från årsstämman

6. Fråga om kallelse tillstämman behörigen skett
o Stämman gav ett enhälligt ja till att stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
o Sten Anderberg föredrog en summering av årsredovisningen. Årsredovisningen

återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2018)

8. Föredragning av revisionsberättelsen
o Sten Anderberg föredrog en summering av revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2018)

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
o Stämman fastställde enhälligt resultat- och balansräkning

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
o Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
Balansräkning

o Stämman beslutade enhälligt att använda årets resultat i enlighet med fastställd

årsredovisning. Balansräkningen återfinns på hemsidan (Årsredovisning 2018)

12. Beslut om arvoden
o Stämman beslutade enhälligt att styrelsearvodet skall utgå med 3 prisbasbelopp
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L3. Val av styrelseledamöter och suppleanter
o Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberedningens förslag

Ledamöter:
Petra Lundin, Solgatan 8, återval
Nina Moen, Solgatan 8, återval
Lennart Jerrewing, Solgatan 1-0, nyval
Martin Fjällman, Solgatan 16, nyval
Derya Vural-Meijer, Solgatan 1-0, nyval

Suppleanter:
Keyvan Elhami, Solgatan 10, nyval
Fredrik Thörnesjö, Solgatan 1-2, nyval

14. Val av revisorer och suppleant
o Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberedningens förslag

Revisorer:
Deloitte AB med Jon Nilsson, auktoriserad revisor, som huvudansvarig

15. Val av valberedning
o Stämman beslutade enhälligt att välja i enlighet med valberedningens förslag

Magnus Nordlund, Solgatan 8, omval
Elin Lindström, Solgatan 10, omval
Eva Janbris, Solgatan 8, nyval

16. övriga ärenden och motioner
Motion 1: Angående medlemsvald revisor

o Motion författad av Resul Hamurcu som föredrogs av Sten Anderberg.

Motionen anses besvarad genom valberedningens förslag

Motion 2&3 : Sortering av matavfa I l/kom poste ring

o Motioner författade av Linda Cigdhn och Lina Rool & Michael Padin som föredrogs av

Sten Anderberg.
Styrelsen beslutade bifalla motionerna och kommer under året undersöka närmare

genom att kontakta Solna Stad

Motion 4-5: a) Tak över Cykelställen. b) Solceller
o Motioner författade av Lina Rool & Michael Padin som föredrogs av Sten Anderberg.

a) styrelsen föreslår bifalla motionen med en komplettering om tillägg för låsmöjlighet
för att locka fler medlemmar att använda cykelställningar ute
b) styrelsen föreslår stämman bifalla motionen. Arbete har redan påbörjats av

nuvarande styrelse. Dock är garagets sedumtak inte aktuellt, utan endast fastighetens
tak.

Motion 6-8: a) Uteplats förvuxna. b) Fotskrapor. c) Piskställning

o Motioner författade av Jan Lid6n och Gudrun Persson som föredrogs av Sten

Anderberg.
a) bänk med bord beställt med beräknad leverans v20. Motionen anses därmed

åtgärdad
b) Styrelsen föreslår att avslå motionen med motivering att det räcker med

entrdmattor och sopborstarna
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c) Styrelsen föreslår att avslå motionen med motivering att den inte kommer bli flitigt
utnyttjad

17. Avslutning
o Ordföranden Sten Anderberg avslutade årsstämman
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