VÄLKOMNA TILL
ÅRSSTÄMMA BRF VATTUORMEN 3540

1. Stämmans öppnande
Caroline Andersson,
ordf och bor i GLG 3.
Härmed förklarar jag
stämman öppnad.

1. Spelregler för vårt digitala möte
Generellt: vi håller en god ton och respekterar varandra, liksom mötestiden.
Vi kommer ha en bild per punkt så att ni alla kan följa med i mötet – samt
foto på den som föredrar punkten.
Under mötets gång kommer alla mikrofoner stängas av för bättre ljud. Vi
undviker också video för förbättrad ljudkvalitet.
Ord begärs genom att ni anger att ni önskar tala i chatten (till höger på
skärmen). Presentera er gärna med namn och var ni bor när ni får ordet.
Anföranden hålls korta – max 2 min. Därefter kommer mötesordföranden att
ingripa.
Röstning kommer ske genom att fråga ställs till er alla. Ni som röstar ja
behöver inte göra något, ni som röstar nej skriver detta i chatten. Skulle det
uppstå oklarheter så kommer vi:
• I första hand sätta på allas mikrofoner för att höra vilket svar som är dominerade.
• I andra hand gå igenom individuella svar utifrån röstlängd.

Röstlängd samt chat kommer hanteras av Peter Forssander, ledamot i
styrelsen.

2. Dagordning
1.
Stämmans öppnande.
2.
Godkännande av dagordning med anmälan av eventuella övriga frågor och
inkomna motioner.
3.
Val av ordförande vid stämman.
4.
Anmälan av styrelsens val av protokollförare vid stämman.
5.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
6.
Fastställande av att stämman sammankallats i behörig ordning.
7.
Fastställande av röstlängd.
8.
Framläggande av årsredovisning (se www.garvarlundin.se).
a) Året som gått – styrelsen presenterar
b) Ekonomi
9.
Framläggande av revisionsberättelse (se www.garvarlundin.se).
10.
Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkning för 2019
b) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
c) disposition av resultatet för 2019
11.
Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor.
12.
Val av styrelseledamöter utöver personer som kvarstår sedan förra stämman.
13.
Val av revisor jämte suppleant.
14.
Val av valberedning.
15.
Övriga frågor som anmälts under punkt 2 ovan.
16.
Stämmans avslutande.

2. Dagordning
Kan vi godkänna dagordningen samt att vi
hanterar stämman digitalt?

• Förbud i grundlagen mot sammankomster över 50
personer
• Möjlighet har getts till alla att vara med, samt som
alternativ fullmakt och poströstning (om aktuellt – dvs.
jämn röstning).

Det har också inkommit ett antal motioner/frågor
från Magnus Bernström. Dessa gås igenom under
p. 15.
Finns det ytterligare frågor?

3. Val av ordförande vid stämman
Förslag på ordförande vid stämman?
Skriv gärna förslag i chatten.
Kan vi godkänna ordförande?

4. Protokollförare vid stämman
Protokollet kommer hanteras av styrelsens
sekreterare Christer Benning.

5. Val av justeringsmän
Vilka två medlemmar kan justera protokollet?
Skriv gärna förslag i chatten.
Kan vi godkänna dessa personer?

6. Fastställande av kallelse
Fastställande av att stämman sammankallats i
behörig ordning.
24 april delades kallelse + svar på motioner ut i
samtliga brevlådor. Årsredovisningen har funnits
tillgänglig i trapphusen samt på hemsidan.
Kan vi godkänna att stämman sammankallats i
behörig ordning?

7. Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängden.
På årets stämma, som behövt ske annorlunda utifrån
Corona/Covid-19 så har följande möjligheter att
medverka givits:

• Digital medverkan – 30 medlemmar har anmält detta – vi är
nu XX närvarande (Peter F).
• Fullmakt – två medlemmar, Gunnar Andersson och
Margareta Feinberg
• Poströstning (om aktuellt) – två medlemmar.
• Totalt har vi således XX medlemmar representerade.

Kan vi godkänna röstlängden?

8. Framläggande av årsredovisning
Disposition i denna del:
Året som gått – styrelsen berättar.
Ekonomi.

8. Årets styrelse
Caroline Andersson, ledamot, ordf, juridik
Caroline Klasson, ledamot, vice ordf,
medlemsfrågor, finansfrågor, trädgårdsgrupp
Maria Rudling, ledamot, kassör, trädgårdsgrupp
Christer Benning, ledamot
Marie-Louise Hedlund, ledamot,
trädgårdsgrupp, IT/hemsidan
Kaj Reinius, ledamot, trädgårdsgrupp
Lars Jakobsson, suppleant, fastighetsgrupp,
ombyggnation
Peter Forssander, suppleant, fastighetsgrupp
Andreas Magnusson, suppleant, energifrågor
Gunnar Andersson, ledamot, avgick i sept.

8. Årsredovisning – översikt 2019
Året som gått har som vanligt präglats av mycket jobb – det har varit
många olika projekt och frågor att hantera, framförallt på
fastighetssidan.
Vi har efter prisförhandling förlängt avtalet med Fastighetsägarna
(ekonomisk förvaltning) samt upphandlat nytt avtal med HSB
gällande fastighetsförvaltning.
• Vid felanmälan så görs denna direkt till HSB via deras hemsida alt. att ni
ringer kundtjänsten.

Vi har nytt avtal med städfirma – lägre avgift och mer service.
Vi hade i augusti gemensam insamling av grovsopor, många som
hade saker att slänga.
Vi samlades i december för en julglögg – roligt att många kunde vara
med!
Ni är många som hör av er till styrelsen – tacksam för om ni i första
hand använder info@garvarlundin.se.

8. Nyheter 2020
Vi har infört insamling av matavfall efter utredning
av Margareta Feinberg (stort tack!).
Under våren 2020 har vi också upprättat en ny
energideklaration.
På styrelsemöte 1 juni kommer en ny långsiktig
underhållsplan att presenteras av SynaHus som
upphandlats utifrån inkomna offerter. Denna
kommer efter beslut att läggas upp på hemsidan.

8. Fastighetsfrågor
Fönsterrenoveringen präglade 2019 – då fönster och balkongdörrar renoverades i
samtliga lägenheter. Projektet har sedan blivit en dryg miljon dyrare än ursprunglig
offert – totalt 2.7 msek exkl. moms.
•
•
•

Rötskador har bedömts som omfattande, balkongdörrarna var inte inkluderade i ursprunglig offert
och Bruske Delér har också friskrivit sig från ansvar för putsskador.
Styrelsen såg det dock som både nödvändigt och enklare att inkludera även dessa delar i det
pågående arbetet, inte minst för att slippa störa alla boende ytterligare en gång.
Fönstren i vindslägenheterna ingick inte utan kommer behöva hanteras framåt. Mindre insatser
gjorda för att motverka läckage.

Garantimålning av tak – dialog pågår med Boax.
Läckage på dagvattenledning i 5:an – hanterat.
Två takläckage – i 5an och 6an.
Läckage i kök – Magnussons lägenhet i 5:an. Hanterats via försäkringar.
Vi har fått byta hissdörr i 6:an.
Diverse problem med dörröppnare – hanteras löpande vid felanmälan.

8. Särskilt kring ombyggnation
Styrelsen får många frågor om ombyggnation – text finns
på hemsidan (kommer uppdateras utifrån vårens
frågor).
Vid ombyggnation ska fråga ställas till styrelsen, inkl.
handlingar som beskriver byggnationen.
Styrelsen har efter inkomna offerter tecknat avtal med
SynaHus AB som kommer bistå med rådgivning kring
ombyggnation – inkl. för- och efterbesiktning (bekostas
av berörd medlem).
Vi vill uppmana er alla att ta hänsyn vid
ombyggnationer – särskilt vad gäller tillåtna tider.

8. Trädgårdar
Vi fattade under 2019 beslut om hur
utformningen av framsidorna skulle se ut –
anslag har satts upp i trapphusen.
Arbetet påbörjades i april 2020 – kommer
slutföras inom kort.
Budget har avsatts för att rusta upp gårdarna i
6:an och 8:an – projekt för nästa styrelse att
fortsätta.

8. Ekonomi
Övergripande:

• Förlängt avtal tecknades i höstas med Fastighetsägarna
gällande ekonomisk förvaltning.
• Föreningens ekonomi är fortsatt god, ca 1.1 MSEK i likvida
medel.
• Vi fattade under 2019 beslut om att avveckla aktieportföljen,
vilket skedde i dec 2019 (+600 tkr genom åren).
• Vi har fått ett högre taxeringsvärde på fastigheten, påverkar
dock inte kostnaderna.
• Styrelsen har under året sett över kostnaderna:

• Dialog har förts med hyresgästerna kring möjlighet att förvärva
bostadsrätt alt. få flyttbidrag.
• Allmänt sett över möjligheterna till att få ner kostnaderna genom att
förhandla avtal etc.

8. Ekonomi - flerårsöversikt
Föreningens soliditet är
som sagt god – vi har
likvida medel i kassan
och är skuldfria.
Givet att våra intäkter
inte motsvarar
kostnaderna har vi
konstant ett negativt
driftsnetto. Vi fattade
därför beslut om att
höja avgifterna med 5%
from Q2 2020 för att
stegvis gå mot ett läge
där vi kan täcka våra
kostnader.

8. Ekonomi – årets resultat
Årets resultat är precis
som tidigare år negativt
och belastas av fönsterrenoveringen, då detta
ska ses som en
förbättringsåtgärd (ej
nyinvestering) enligt K2regelverket.

FRÅGOR KRING ÅRET SOM GÅTT?

9. Framläggande av
revisionsberättelse
Föreningens revisor har varit Tomas
Haglund.
Revisionsberättelsens har funnits tillgänglig
på www.garvarlundin.se.

10. Beslut om:
Kan vi fatta beslut om:
a)fastställelse av resultat- och balansräkning för
2019
b) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
c) disposition av resultatet för 2019

11. Beslut om arvode till styrelsen
Valberedningen: Hans von Euler, Peter
Telmander, Henric Strömberg.
Förslag arvode:
• Fastställs till 100 tkr per år
• Årlig middag

Kan vi fatta beslut om detta arvode?

12. Val av styrelseledamöter
Från tidigare stämma valdes Caroline Andersson på 2 år, Christer
Benning och Maria Rudling på 2 år.
Caroline Klasson, Lars Jacobsson, Marie-Louise Hedlund och Andreas
Magnusson ställer inte upp för omval.
Förslag till nya ledamöter – alla presenterar sig:
•
•
•
•
•
•
•

Peter Forssander (GLG 3) – ledamot 2 år
Rouzbeh Heidari (GLG 6 - nyval) – ledamot 2 år
Johan Isoz (GLG 6 - nyval) – ledamot 2 år
Stefan Lindskog(GLG 7 – nyval) – ledamot 2 år
Fredrika Erlandsson (GLG 8 - nyval) – suppleant 1 år
Kaj Reinius (GLG 5) - suppleant 1 år
Hanna Seilitz (GLG 3) – suppleant 1 år

Har vi fler förslag?
Kan vi fatta beslut om dessa styrelseledamöter?

13. Beslut om revisor
Valberedningen föreslår ett byte av
revisor.
Offerter har tagits in – förslaget är
Adeco och Mats Lehtipalo/Birger
Nordmark.
Kan vi fatta beslut om revisor?

14. Val av valberedning
Vi behöver välja en valberedning som består
av minst två personer.
Förslag? (skriv i chatten)
Kan vi fatta beslut om valberedning?

15. Motioner och frågor
Besvarandet av motioner/frågor från
Magnus Bernström.
Övriga anmälda frågor.
Obs – påminnelse om spelreglerna för mötet!

16. Stämmans avslutande
Tack till er alla för
förståelse för ett
annorlunda möte!
Vi hoppas att vi kan
ses som vanligt på
kommande möten!

