Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i
BRF Hyllie Boulevard torsdagen den 11 maj 2017
Malmö

1. Stämmans öppnande
Fatima Johansson hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad kl. 18:30.
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, om bud och biträden
(röstlängd)
Förteckningen över närvarande medlemmar upprättades och godkändes som röstlängd.
Förteckningen visade 38 röstberättigade (bilaga).
3. Val av ordförande på stämman
Fatima valdes som ordförande vid dagens stämma.
4. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Goran Vojnovic valdes som sekreterare vid dagens stämma.
5. Fastställande av dagordning
Beslutades att fastställa dagordningen som bifogats kallelsen till stämman.
6. Val av två personer jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
Beslutades att välja Anders Lindberg (lgh 4-1403) och Liz Lindbladh (lgh 2-1202) att jämte
ordföranden Fatima Johansson justera dagens protokoll.
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Fatima Johansson redogjorde för tidpunkten av kallelsens utskick. Beslutades att kallelsen till
stämman skett i behörig ordning och att godkänna stämmans utlysande.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Jacob Gradén presenterar årsredovisningen. Beslutades att lägga årsredovisningen med
godkännande till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
Jacob Gradén presenterar revisionsberättelsen; PWC har gjort revisionen. Beslutades att lägga
förelagd revisionsberättelse till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen
Beslutades att lägga resultaträkningen och balansräkningen med godkännande till
handlingarna.

11. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Beslutades att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd
balansräkning.
Beslutades att stämman beviljar resultatdisposition: Reservering till yttre fonder 173 910 kr,
balanseras i ny räkning 1 157 467 kr (se Årsredovisning 2016, sida 4).
13. Proposition: Stadgauppdatering
Styrelsen föreslår att stadgar uppdateras enligt gällande lagar
Beslutades enhälligt att stämman beviljar uppdatering av stadgarna.
Notera: Då inte samtliga röstberättigade i föreningen närvarade, är detta endast första
läsningen av stadgeuppdatering, och beslutet måste bekräftas på nästa föreningsstämma
(ordinarie eller extrainsatt) med minst två tredjedels majoritet. Se föreningens nuvarande
stadgar, 21 §; samt 9 kap 23 § i Bostadsrättslagen (1991:614) för detaljer.
14. Beslut om arvoden & förfogande medel för styrelsen
Stämman beslutade godkänna arvode till styrelsen om två prisbasbelopp (totalt 89 600 kr)
exklusive sociala kostnader, som skall fördelas inom styrelsen.
Stämman beslutade att styrelsen har förfogande medel om 20 000 kr.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Ordförande informerar att Fatima Johansson, Katrin Persson och Malin Lindblad Karlsson
avgår Från styrelsen.
Stämman beslutade
- att Jacob Gradén, Tommy Bejerås, Åsa Hoffman och Goran Vojnovic väljs om i styrelsen.
- att till ordinarie styrelseledamot välja Annika Isgren
- att till suppleanter välja Anna Isaksson, Jesper Frantzich och Liz Lindbladh.
Fullständig styrelse är som följer för verksamhetsåret 2017/2018:
Person
Uppdrag
Jacob Gradén
Ledamot
Tommy Bejerås
Ledamot
Goran Vojnovic
Ledamot
Åsa Hoffmann
Ledamot
Annika Isgren
Ledamot
Anna Isaksson
Suppleant
Jesper Frantzich
Suppleant
Liz Lindbladh
Suppleant

16. Val av revisor och suppleant
Beslutades att välja PWC till följande räkenskaps året
17. Val av valberedning
Henrik Dagshem väljs om och Malin Lindblad väljs till Valberedningen
18. Inkomna motioner
a. Policy rökfri fastighet/zon

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen men uppmanar till respekt till grannar.
Vissa medlemmar ät upprörda över att cigarettfimpar hamnar på respektive balkong
samt att medlemmar röker på balkongerna och på innegården.
Förslag från stämman att avslå motionen och att återremittera till en arbetsgrupp som
skall titta djupare på det.
Stämman beslutar att återremittera till en arbetsgrupp – 24 röster.
b. Städ/uppfräschningsdag vår & höst
Styrelse föreslår att motionen inte borde tas upp på stämman utan att ta detta upp i en
arbetsgrupp.
Stämman avslår motionen.
c. Blomma till vänster vid entrédörren
Stämman avslår motionen.
d. Plats för lådcyklar i garaget
Styrelsen föreslår bifall till motionen genom att det hanteras i garage policy.
Stämman bifaller motionen.
19. Övriga ärenden:
a. Tvåårsbesiktning
Styrelsen informerar att 4 och 5, samt 21 och 22 september tvåårsbesiktningen
kommer att ske. Styrelsen återkommer med mer detaljerad information
b. Balkonginglasning
Styrelsen informerar att material är beställt. Styrelsen återkommer med mer
information.
c. Ekonomisk förvaltning
Ekonomisk förvaltning har gått över till SBC.
d. Fastighetsförvaltare
Fastighetsförvaltning har gått över till SBC.
e. Garage
Styrelsen har börjat titta till en ny parkeringspolicy för att så många medlemmar som
möjligt skall ha tillgång till en parkeringsplats. Styrelsen kommer att titta på
utformningen av garaget för att kunna få plats för lådcyklar. Styrelsen återkommer
med mer information.
Vissa medlemmar anser att dörr till cykelgarage är för tung att hantera och undrar om
det kan sättas en spärr som skall hålla dörren öppen medan man kör in cykeln i
garaget. Styrelsen återkommer.
Liz Lindbladh vill vara med i en arbetsgrupp och titta på utformning för lådcyklar.
f. Gårdsfest
Malin Lindblad har anmält sig som festarrangör och återkommer med mer
information.
g. Facebook
Styrelsen kommer att lägga en Facebookgrupp för att kunna informera medlemmar
om aktuella händelser. Styrelsen uppmanar medlemmar att lägga till gruppen.
h. En medlem frågar hur man stänger av ventilationen vid nöd och fara. Styrelsen
undersöker och återkommer.
i. En medlem informerar om att gårdsgrillen måste vara mins sex meter från brännbart
material. Styrelsen undersöker och återkommer.
j. Katrin Persson föreslår att sätta upp skyltar på fasaden med tanke på att hundar
urinerar på fasaden vilken orsakar fläckar. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.
k. En medlem tar upp att kompostpåsar läggs i plastpåsar och sedan kastas i komposten.
Styrelsen kommer att informera medlemmar i kommande medlemsbrev.
l. Föreslag från medlem att ändra portkoden.

m. Katrin Persson om alla medlemmar känner till hur entrédörren öppnas med telefonen?
n. Fråga från en medlem om vem kontaktas om elementen är kalla. Styrelsen kollar upp
med SBC och återkommer.
20. Stämmans avslutande
Styrelsens avgående medlemmar tackar för sin tid i styrelsen.
Ordföranden, Fatima Johansson, tackade samtliga för visat intresse och förklarade stämman
avslutad.
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