Protokoll
Årsstämma Brf Riksrådsvägen
Måndag 29:e maj 2003, kl 19.00 i Folkets hus i Bagarmossen.

1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Cristina Parmhed hälsade de närvarande – särskilt de
nyinflyttade – välkomna och förklarade stämman för öppnad.
Bestämdes att stämman skulle ta en rast efter p.12 och att fram till dess kunde
nomineringar till styrelsevalet lämnas in.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden.
Fastställdes antalet närvarande röstberättigade till 48 st..
3. Val av ordförande för stämman.
Valdes enhälligt Cristina Parmhed till ordförande för årsstämman.
4. Anmälan av protokollförare.
Anmäldes Lars Åström som protokollförare för stämman.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Valdes Katarina Gentzel och Kim Schultz till rösträknare och tillika justerare
av stämmoprotokollet.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
Konstaterades att kallelse till stämman utgått i stadgeenlig ordning.
7. Godkännande av dagordningen.
Godkändes den föreslagna dagordningen.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Genomgicks förvaltningsberättelsen och resultat - och balansräkning. Inga
frågor ställdes.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Auktoriserade revisorn Mats Alterström läste upp revisionsberättelsen och
tillstyrkte ansvarsfrihet, fastställande av resultat- och balansräkning samt
förslaget till behandling av ansamlad förlust.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslöt stämman att fastställa resultat- och balans räkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslöt stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002.
12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Joachim Claesson föredrog styrelsens förslag till behandling av ansamlad
förlust. Sandberg nr 81 undrade varför föreningen går med förlust.
Claesson svarade att det främst beror på ökad fastighetsskatt och en
ackumulerad elräkning. Ljungman i nr 171 undrade om styrelsen undersökt
alternativa elleverantörer. Claesson svarade att styrelsen gör en bred
inventering av olika kostnader – bl a elkostnaden.
Beslöt stämman att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad
förlust.
13. Styrelsens verksamhetsplan för kommande år.
Presenterades styrelsens verksamhetsplan för det kommande året. Ingen
fönsterrenovering är planerad. De som har akuta problem ska kontakta
styrelsen. Lasse Forsberg informerade att översyn av stuprännor är på gång.
Frågades om kulturskydd för området. Jan Forsman redogjorde för läget.
Motionen om kulturskydd i Stockholms stadsfullmäktige är antagen och det
praktiska arbetet med skyddet ska starta. Föreningen har lämnat synpunkter
till handläggande myndighet. Cristina Parmhed framhöll att de boende ska ha
inflytande över hur q-märkningen ska genomföras. Lasse Forsberg
informerade att det finns planer på att sätta in timer på el-stolparna vid pplatserna. Sandberg nr 56 berömde inrättandet av av- och påstigningszon
framför Amerikalängan.
Beslöt stämman att godkänna verksamhetsplanen.
14. Fråga om arvode.
Förelåg förslag på oförändrade arvoden till styrelsen.
Beslöt stämman enligt förslaget.
15. Motionsbehandling.
Guy Ridley föredrog sin motion om ökad trafiksäkerhet i området genom
uppsättande av farthinder och enkelriktning av Riksrådsvägen. Styrelsen
uttalade sitt stöd för intentionerna i motionen. Anders Krönby menade dock
att föreningen inte har beslutanderätt över frågorna utan en dialog måste föras
med gatukontoret. Styrelsen föreslog att frågorna hänskjuts till barn- och
trafikgruppen för fortsatt beredning.
Beslöt stämman att bifalla styrelsens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Beslöt stämman att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie och tre
suppleanter.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Mats Ihrner redogjorde för valberedningens förslag på ny styrelse:
Ordf. 2 år
Johan Andersson
Ledamot 2 år
Lars Truedson
Ledamot 2 år
Elisabeth Wicklin
Suppl 1 år
Jan Forsman
Suppl 1 år
Magdalena Marklund
Suppl 1 år
Katarina Dahlgren
Joachim Claesson och Lars-Erik Roos har ett år kvar som ordinarie ledamöter.
Beslöt stämman enligt valberedningens förslag.
18. Val av revisorer.
Beslöt stämman att till auktoriserad revisor för föreningen välja föreningens
tidigare kassör Johan Bucht och att till internrevisor välja Peter Goldman.

19. Val av valberedning.
Beslöt stämman att till valberedning på ett år välja:
Christer Helgeström – sammankallande
Anders Krönby
Lars Forsberg.
20. Stämman avslutas.
Cristina Parmhed avtackade medlemmar som under året gjort särskilda
insatser för föreningen:
Anneli Forsberg för julgransplundringen,
Paul Nyren och Lillo för julgranen,
Christer Nordin med fru för höstfesten,
Per Andersson för webbsidan,
Hans Donnerfjord för fönsterrenoveringen.
Anders Krönby avtackade avgående ordföranden Cristina Parmhed för gott
samarbete och för hennes gedigna insatser och stora engagemang i styrelsens
arbete.
Cristina Parmhed avtackade Anders Krönby och framhöll särskilt hans stora
innehav av katter.

Avslutningsvis tackade Cristina Parmhed för ett bra och lärorikt samarbete
med övriga i styrelsen och för trevlig samvaro med de boende i området.
Därmed förklarades årsstämman för avslutat.
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