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Protokoll fört vid Årsstämma för Brf Soten Fiskarby nr 1 - Hunnebostrand 2016.05.07

Närvarande var representanter för hus: !,2,3, 4,5,7,8,9, 10, 'J.!, 12, 1.4, 1.6, 19,20,21,23,
25,26,27,28,29,30,3L,32,33,34,36,38,4L,47,43,44,45,46,47,52,53,56,58,59,60,
6L,62, 64,65 och 66.

1 Stämmans öppnande

Ordinarie ordföranden öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna samt

tackade för den stora uppslutningen och det goda arbetet på städdagen.

2 Godkännande av dagordningen

Utsänd dagordning godkändes, dock fanns det två kommentarer:

- Hus 42 saknade en punkt: Övriga frågor.

Styrelsen svarar att det inte finns fastställt att en sådan punkt behöver vara med i

dagordningen. Beslut togs av stämman att lägga till punkten som nr 18.

- Hus 64 tog upp att man skickat en motion angående lekplatsen och undrade

varför den ej fanns med på dagordningen.

Svar är att brevet med motionen var adresserat med en gammal adress vilket
gjorde att när brevet slutligen kom fram var kallelsen till årsmötet utskickad.

Styrelsen behandlade ändå frågan och Samfälligheten GA5, som ansvarar för

lekplatsen, hade då åtgärder på gång enligt önskningar som fanns i motionen.

3 Val av ordförande för stämman

Ordinarie ordföranden valdes som ordförande för stämman.

4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelsen har utsett Elisabeth Jakobsson till protokollförare vid stämman.

5 Val av två iusteringsmän

Tilljusteringsmän valdes Bengt Sääf hus 3 och Lars Lindahl hus 29.

6 Fråean om stämman blivit i behöris ordnins utlyst

Stämman ansågs ha blivit utlyst i behörig ordning.

7 Fastställande av röstläned

Närvarolistor samlades in, alla närvarande är röstberättigade med en röst per hus
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Stvrelsens å rsredovisni ng

Kassören kommenterade kort kring årsredovisningen för 201-5, vilken hade

skickats ut med kallelsen till årsmötet.

Revisorernas berättelse

Föreningens revisorer har granskat föreningens räkenskaper, lnga anmärkningar

har framkommit vid granskningen och föreslår att upprättade resultat- och

balansräkning fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015.

Fastställande av resultat- och balansräknins

Resultat och balansräkning fastslogs enligt styrelsens förslag.

Beslut om resultatdisposition

Styrelsens dispositionsförslag godkändes.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015"

Arvode åt styrelsen och revisorerna

Förslag om att arvodet skall vara oförändrat. Styrelsen fördelar mellan

ledamöterna.

Val av stvrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår omval, över 2 år, av följande styrelseledamöter:

Solveig Olsson

P.G. Boij

hus 41"

hus 9

Elisabeth Jakobsson hus 2l-

Lars-Erik Martinsson hus 5l-

Stämman godkände ovan omval.

Följande styrelseledamöter kvarstår på ytterligare 1 år.

Dag Larsson

Mats Jakobsson

hus 12

hus 61

Följande suppleanter kvarstår på ytterligare 1- år.

Thomas Johansson hus 53

Sven Arne Blad hus 1"1

15 Val av revisor och revisorsuppleant

Gunilla Gustafsson hus L valdes på 1 år som revisor. Som revisorsuppleant på 1 år

valdes Helmoth Borgljung hus 1"6.
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16 Val av valberedning

Till valberedning valdes Glenn Andersson hus 5 samt P. Chocron hus 7.

17 Information från stvrelsen

A. Budset

Aktuell status presenterades. Förslag togs upp om att årets beräknade

nettoresultat även skulle finnas med nästa tillfälle.

B. Underhållsplan

Aktuell 5-års plan presenterades. justering gjord pga behov utbyte VV-beredare.

Fråga korn upp om vem som ansvarar för belysning i området, de stora lyktorna.

Svar: de tillhör vår förening. Belysningen krånglar en del så frågan skall hanteras

vidare av styrelsen.

Fråga om vad som menas med posten husgrunder. Svar: det är trygghetsvakten,

idag har inte alla hus fått detta installerat men det skall fullföljas under 2015 samt

201.6.

Fråga angående hus L7, Sweco, som är omålat hus. Svar: kommer att målas och

vara klart vid Maj månads utgång"

C. Utbildnins hiärtstartare

Hjärtstartare finns i förrådet. Brandförsvaret kommer att genomgöra utbildning

för ca 1-0-15 personer den 4e juli i Kungshamn. Anslag med information kommer
på vår anslagstavla där man får veta hur man anmäler sig om man önskar

genomgå utbildning.

D. Varmvattenberedare

ldag har vi totalt 45 st beredare som är från 2001 och äldre.

Upphandling gjord mellan tre företag där Sannes Rör i Smögen var mest

kostnadsoptimal. Utbyte skall ske under September månad" Detta innebär att

bostadsrättsinnehavare måste tömma sina förråd för åtkomst av byte. lnformation

om vilka hus detta gäller kommer ut. PG uppmanar de som har sin VV beredare på

annat ställe än i förrådet att de tar kontakt med styrelsen och berättar om man

har önskan om annan lösning.

E. Samfällieheten GA5

Mats berättar lite om vad samfälligheten ansvarar för:
- Sophantering: vädjar till att alla själva tar hand om möbler och annat som inte

skall finnas på platsen. Kommentar kom upp om att det även är bristfällig

sopsortering. Fråga angående frekvens av tömning under Juli månad, det blir så

fullt fort och lukt uppstår. Mats ser över frekvensen och om man kan öka den.

- Avlopp och vatten: har varit en del stigande kostnader.

- Vägar och belysning: Man tittar på att eventuellt sätta upp en bom vid infar till
vår ö. Detta är dock avhängt utveckling Ödby planen.

- P-plats för boende: Vädjar till att man endast upptar 1 plats per hus speciellt

under sommarperioden,
- Bron över till Hunnebostrand: Underhåll pågår.

- Tv stationen: Den kostar ganska mycket så högst troligt blir det förändringar när

fiber installeras.

- Badplats och badbrygga: lnga åtgärder planerade.
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- Belysning: Översyn sker om man skall installera Led belysning.

- Lekplatsen: Eftersom lekplatsen blev totalt utdömd vid en besiktning har den nu

uppdaterats. Några kommentarer har inkommit om att man anser att den är

större, inkräktar på avstånd till husen mm. Några justeringar är gjorda och

ytterligare några skall efter överenskommelse göras.

- Pilen: Meddelar att den stora pilen som ligger inom GA5 nu anses vara en

säkerhetsrisk och det kan bli så att den tas bort.

F. Väesamfällieheten

Statsbidrag ges från väg174 och tillöbron, vidare är det enskild väg.

G. Ödbv pianen

Ulf Djurklou hus 65, ordförande i Vägsamfälligheten, meddelar att Rolfs plan nu

blivit godkänd. Föreningen kommer att överklaga beslutet, skall vara inne före 17e

maj.

Karta över området visades med skiss över planerna för husbyggen, camping mm.

H. Fiber

Askum fiber är den förening som vi är medlem i. Bidragsansökan från

Länsstyreisen har tagit tid. Den 29e april togs beslut av Länsstyrelsen om att
föreningen fär 40% av kostnaderna dock ej över en viss summa (ca 6,7 msek).

Grävning beräknas starta tidigast höst 2016.

Mer information kan man hitta på: askumfiber.se.

L Stadeeändrinear påbörias

Styrelsen har sett att föreningens stadgar har behov av uppdateringar. Detta är en

process som kräver genomgång och beslut över ett årsmöte samt extra årsmöte.

På grund av detta måste ett förberedande förslag vara väl genomarbetat och

genomtänkt.

18 Övriga fråsor
- Fråga hur styrelsen tolkar §11 ställdes förra året på stämman, har den

behandlats? Svaret är att detta bl a är en anledning till översyn av våra stadgar.

- Önskan om att föreningen jobbar snabbar och det kan man göra med mer digital

kommunikation. Svar: detta var en av anledningarna att vi önskar e-mail adresser

till de som har detta.

- Kommentar från hus 42 att man enligt svensk lag ej får gå in med huvudnyckel

hos bostadsrättsinnehavare utan tillstånd från denne. Styrelsen har följt stadgarna

om att den t ex skall gå in på hösten för att göra en husöversyn där man

kontrollerar temperatur och att vatten är avstängt. Om någon av er
Bostadsrättsinnehavare anser att styrelsen ejfår gå in och utföra besiktning skall

detta meddelas styrelsen.

19 Val av plats för nästa års ordinarie föreningsstämma

Städdag den 26e maj med start kl 10.00. Årsstämma den 27e maj kl 10.00 i Folkets

hus i Hunnebostrand.
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20 Stämmans avslutande

ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

0rdförande:

Elisabeth Jakobsson Dag Larsson

Vid protokollet:

f*,ffif,il,t- +w

W Justerat: ,z

@a,aqBengt Sää


