Skokloster, 5/12 2019

Till alla medlemmar i bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1,
utdelas följande handlingar:

 Beslutsprotokoll från årsmötet 27 November 2019
 Bilagor till beslutsprotokollet
 Bilaga 1: Närvarolista
 Bilaga 2: Revisionsberättelse
 Bilaga 3: Motioner och frågor från medlemmar
 Bilaga 4: Kort sammanfattning av diskussionen
kring övriga frågor efter stämmans avslutande

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1
Årsstämma 2018-2019
Onsdagen den 27 November 2019
Beslutsprotokoll
§1 Stämmans öppnande
Ordförande Csilla Scheele hälsade alla välkomnade och förklarade stämman
öppnad.
§2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden
En närvarolista bockades av (Bilaga 1).
§3 Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Thomas Schedin.
§4 Val av protokollskrivare
Till protokollskrivare för stämman valdes Lena Skånberg.
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Ulf Möllergren och Michael
Scheele.
§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Stämman beslutade att kallelse behörigen skett.
§7 Godkännande av dagordning
Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Karolina Wigenfeldt från RB Fastighetsägare AB gick igenom och förklarade
Årsredovisning, balans- och resultaträkning (dokumentet var utskickat
tillsammans med kallelsen till årsmötet).

§9 Föredragning av revisorns berättelse
Revisionsberättelse (Bilaga 2) lästes upp av Ric Axberg.
§10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkning fastställdes av stämman.
§11 Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Stämman godkände årsredovisningens förslag till behandling av uppkommen
vinst eller täckande av förlust.
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§13 Fråga om arvoden för 2019/2020
Stämman fastställde att tidigare budgeterat belopp gällande styrelsearvoden
kvarstår.
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Tre styrelseledamöter valdes in på 2 år;
Csilla Scheele, Jessica Ramirez Pato och Isabella Makris Zlatkos
Två suppleanter valdes på 1 år;
Lena Skånberg och Maria Högmark
§15 Val av revisor och revisorssuppleant
Till revisor omvaldes Ric Axberg på 1 år. Som revisorssuppleant valdes
Thomas Schedin.
§16 Val av valberedning
Till valberedning valdes Michael Scheele och Alexandra Sultán.

§17 Motioner från medlemmar
Motioner i Bilaga 3 behandlades på stämman.
1. Stämman beslutade att varje medlem ska ansvara för att hålla en huspärm
uppdaterad för och i sin egen fastighet. Det beslöts också att ett virtuellt
dokument för styrelsen ska upprättas där åtgärder, som föreningen står
för, ska hållas uppdaterat löpande.
2. Styrelsen för föreningen kommer fortsatt ge kontinuerlig relevant
information till samtliga medlemmar i form av kvartalsbrev och hemsida.
Gällande röstning kring beslut såsom framtida ansvar för
luftvärmepumpar krävs motioner till en extra- eller årsstämma.
3. Det uppdaterades att protokollen som ska ges från en årsstämma är
beslutsprotokoll. Övrig information om vad som sägs på stämmorna kan
därför komma att utebli i protokollet från årsmötet.
§18 Stämman avslutas
Ordförande för stämman, Thomas Schedin, tackade alla närvarande och
förklarade stämman avslutad.
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Bostadsrättsföreningen Slottsskogen 1
Årsstämma 2018-2019
Kort sammanfattning av diskussionen kring §19 (Övriga frågor) efter stämmans
avslutande samt uppdaterade svar från styrelsen på inskickade frågor som inte
behandlades
Kommentarer kring inskickade frågor (Bilaga 3) inför årsstämman
 Rättsärendet är fortfarande under aktiv utredning.
 Vid upphandling av hantverkstjänster tas det in offerter från flera företag
för olika typer av tjänster. Härefter tas det beslut av lämpligast val för
varje typ av tjänst vid nästkommande styrelsemöte. Det som främst
beaktas är pris, kvalitet, omdöme samt tid till åtgärd. När ett företag är
valt för en typ av tjänst så anlitar vi dessa vidare för dessa tjänster om allt
fungerar.
 Det är styrelsen som ska se till att regler efterlevs. Styrelsen ska
undersöka vidare vad som gäller just angående parkering av fordon på
föreningens mark. Styrelsen återkopplar inom kort.
 På kommande styrelsemöte kommer besiktningsprotokoll att diskuteras.
Det kan vara så att protokoll inte får delas ut till medlemmar. I dessa fall
kommer styrelsen att försöka rapportera generella resultat.
 Ett dokument med väsentlig information har nyligen utformats för
bostadsrättsinnehavare, såsom skötselrutiner för ventilationssystem och
värmeanläggningar samt utvalda relevanta delar av föreningens stadgar.
Dokumentet kommer inom kort att finnas på hemsidan och delas ut i
respektive brevlåda. Ansvarsområden för bostadsrättsinnehavare
respektive bostadsrättsförening finns dock fortfarande endast i sin helhet i
våra stadgar.
Övrig diskussion
 Hastighetsangivelsen på 30km/h för Fackelvägen känns helt fel. Vår gata
är en kommunal väg och styrelsen har tidigare kontaktat kommunen i
försök att få ner hastigheten eller att få tillstånd att sätta upp en egen
skylt. Tyvärr fick de inget gehör då men på årsmötet angav styrelsen att

de ska göra ännu ett försök. En namninsamling tillsammans med
Arabesk- och Gropenvägen föreslogs.
 Styrelsens prioritering av åtgärder för föreningen efterfrågades.
o Ett urval av åtgärder som utförts under detta år (högsta prioritet);
målning av fasader inklusive underhåll, besiktning av eventuella
skador efter sprängningen, spolning av samtliga avlopp,
fortlöpande reparationer, utbyte av icke-fungerande fönster och
altandörrar.
o Åtgärder som planeras kommande år; Energideklaration, OVK
besiktning, fortlöpande reparationer, utbyte av icke-fungerande
fönster och altandörrar.

