
BRF Engelsmannen 4

PROTOKOLL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

15 juni 2016 kl. 19.00 i det nedre garaget (i praktiken blev det på gräsmattan 
mellan husen, vid garaget)

DAGORDNING

1. Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Totalt 18 medlemmar 
närvarade.

2. Franz Fischer väljs till ordförande.
3. Jenni Pulli väljs till protokollförare.
4. Till justerare och rösträknare väljs Hans Langvad och Mikael Muszynski.
5. I frågan om kallelse behörigen skett: det konstateras att kallelse behörigen 

skett.
6. Dagordningen godkändes.
7. Inkomna ärenden behandlas enligt nedanstående tabell.

# ÄRENDEN

1

Att den extra kostnad som uppstår pga. felaktigt sorterade sopor och 
grovsopor fördelas retroaktivt på samtliga lägenheter som en extra avgift 
efter ett verksamhetsår.

Alternativt att övervakningskamera installeras och att tillgången till 
miljöstugan begränsas.

Beslut: Styrelsen undersöker kostnaderna för respektive alternativ samt 
container/hämtningsfirma och återkommer med ett beslutsunderlag.

2

Längre framförhållning när det kommer till info om årsmötet (2 månader). 
Anmodan att komma in med motioner och ärenden senast 1 månad innan mötet.

Styrelsens kommentar: Stadgeändring kräver röstning vid 2 ordinarie 
årsstämmor.

Beslut: Detta kan inte fattas beslut om då det kräver 2 ordinarie 
årsstämmor. Önskar man ändra detta ska motion skickas in i god tid inför 
ordinarie årsstämma. När som helst under året går bra. Förslaget är en 
större anslagstavla i respektive hus. Beslut fattas ej kring 
anslagstavlan.

3

Tidsbegränsa valet av styrelseledamöter till tvåårsperioder, så att man 
gör nyval på hälften av styrelsen och undviker risken att hela styrelsen 
avgår på en gång. Därmed inte sagt att man inte kan få sitta kvar i flera 
perioder.

Beslut: Kan ej fattas beslut om p.g.a. stadgarna.
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4

Efter varje styrelsemöte skall utdrag av detta delges medlemmarna, senast 
2 veckor efter mötet.

Beslut: Senast 3 veckor efter ett styrelsemöte skall de delar av 
protokollet, som inte är av sekretesskaraktär, publiceras på hemsidan.

5

Årsmötesprotokoll skall delges medlemmarna SENAST 3 veckor efter 
genomfört årsmöte. Sist tog det 4-5 månader! Detta enligt våra stadgar.

Beslut: 6 veckor efter årsmötet ska protokoll delges medlemmarna.

6

Kommunikation/information: Mer öppenhet från styrelsen till medlemmarna i 
föreningen. Sätt upp telefontider så medlemmarna kan nå er. Nuvarande 
system ”öppet hus” är ej tillräckligt. Speciellt eftersom tiderna för de 
öppna husen endast finns på hemsidan, vilket gör att man många gånger 
missar dessa stunder.

Beslut: Behövs inga telefontider.

Kommentar: Ekonomisk och teknisk förvaltare kan hantera de flesta ärenden 
av akut karaktär. Om det inte går så går det ändå att få fram 
telefonnummer till styrelsen. Särskilda telefontider anses inte behövas.

7

Inkomna förbättringsförslag/idéer till styrelsen skall redovisas för 
medlemmarna med motivationen varför inkomna förslag inte beaktas av 
styrelsen alternativt förslagen bifalles/kommer att genomföras.

Beslut: Ska redovisas i protokollet från styrelsemöten. Alla ärenden som 
ska behandlas/redovisas ska inkomma till styrelsen skriftligen.

8

Mandatperiod för styrelsemedlemmar. Inte rimligt att samma personer 
sitter för länge. Rullande mandat så att det alltid finns någon ”gammal” 
kvar.

Beslut: Har redan beslutats om under punkt 7.2. enligt stadgarna.

9

Om någon styrelsemedlem hoppar av under året skall valberedningen 
omgående informeras om detta. Dessutom bör även alla medlemmar bli 
informerade.

Beslut: Endast valberedningen informeras om detta.

Kommentar: För att undvika spekulationer och ryktesspridning behöver 
endast valberedningen informeras, förutsatt att styrelsen anser sig klara 
av fortsatt arbete.

10

Lång väntan på svar från styrelsen, trots påminnelser.

Beslut: Den som tagit kontakt med styrelsen ska få svaret att ärendet har 
noterats/uppmärksammats inom 2 dagar, även om besked/information ej kan 
ges omedelbart.

11

Grovsoporna - Varför tog man bort möjligheten att kunna slänga sådana, 
utan beslut av medlemmarna vid det extra medlemsmötet i november?

Beslut: Det finns inget beslut att fatta. Grovsoporna diskuterades under 
extramötet i november och fattades beslut om i samband med installationen 
av ventilationssystemet.
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Ordförande Franz Fischer

Justerare Hans Langvad

Justerare Mikael Muszynski

Protokollförare Jenni Pulli

12

Var finns det korrekta underskrivna protokollet från det extra 
medlemsmötet? Där information om VAD man tog beslut om framgår, inklusive 
siffror!

Beslut: Inget beslut. Beslutsunderlaget framgår av den information/
kallelse som skickades ut. Sida 2 saknas underskriven men har bifogats 
protokollet. Saknad sida 2 ska läggas upp på hemsidan. Ingen invänder mot 
det extra medlemsmötets protokollets giltighet.

13

Hur ska garaget skötas efter september? Säger man upp utomstående, i alla 
fall tills boende har fått en plats?

Beslut: Finns inget att besluta om. Information om processen delges 
närvarande medlemmar.

14
Revisionsberättelse skall lämnas tillsammans med årsredovisningen.

Beslut: Revisionsberättelsen ska alltid finnas med i årsredovisningen.
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