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1.

Protoko[ Inrt vid ordinarie fdreningcsfimmq

med Brf Buketten i Lund, torsdag 22 mlti 2014'

3.

SaAEmrns dpPtrande
IGJrr" 0pp11a".., orrelsem ordl&aude Agrcta oleruP (E21) so@ oc&sa hdlsade alla

valkomna titl 6rs$amme 2014.

VaI rY ordfiirande ,0r silimman
Ckister Bermheden (E72) valdes enftiligr som ordfrrande 6r siimman

val w protokollfdiare i6r stiDman
Johan HolVander (E71) ruldes tilt prorokollftirae fij( stamma1

Godkinn nde av rdsdingd
F6tt""hd,4e.trtd"". Ii:i."ar*dt -.dI"-*- Y,r 27, }?raY 24 riigb€f,ittigad€ ocn m

medlem hade fdmnd ftIkn3kt.

5. Fss6tjillende ' dagordning
Dago.d{ingen faststiilldes.

6. Vel .y tvi probkoniusterrre dltrk r63$h.re
La$ Alfm @34) och Xtistir.a Asp TiderE.@ (G2 t) valdes'

7. Friga om kalldse her skett i bchorig ordning
Allinzirvaande anser alt kallels€n hn skett i behorig ordni4-

8. Fbrcdregnhg ov styrelseB iErrdovilning ..--'iafroniftdsD*io.-"tuAeattfttredngenslatrarviildicttagaifo-rhafladetilldrdetpi

fastiehet€n. Etr stor dol av miukniug av iostnader b€ror pa rantenedgang, fl,'thing av larl

ffin-Nordea till SEB. och frin Danske barl< rill SEB

ion*v Nilt"." tC+il mg., om det fin s ftrderingr kring att HEa 16rcr St {elsen svarar afi

detta ar en eterkotrm@de punkt pe st!:rels€'nut€n'

9. Fdredragning av revisoremas beret&ke
Chtlster Ee.;hed.tr fttredrog revisoms berettelse, och stinnEan godkiinner

revisionsberiittelsen.

10. B€slut om ftslsdllande eY resulht- och b.t'nsrihingar--' 
S#f^i;didtrcsdtd- octotdansiilrlirIg;i ed;gtuetmedrwisom tlhtgkm'

I l. Beslut i frig, om aDsvsrslrihet 16r styr.lsctr 
---' 

s6-* t".-ttot utt Uevilja styrels€n ansvaNfrihet for rakeNkapsaret 2013 i enlighet med

revisoms tillstyrkan.

12. Bcalut i snledning w Ereningens resultat 'nligr den fesisdltda bsl{$rihingen
Sr:imnran gotlkiinde s6T elsens ftirslag (elligt fosredovisDi'!lgstr)'
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13. tr'rAg. om ar'vod€n
). Sy;lse - aNodetbr stlTelsen faststiilt&s till 160 000Io totalt, exkl sociala avgfter' Tidigare

& har belopp* irkludera* soeid& argifter. D€ttagoddiades av *aB€e*'

B. Retisorer preliminiirt 1l 000 lr fi'r 2014. Aven detta godk?ildes av stimmar

14, val av stjnebe
A. Fem ordinarie swlseledomdter

Stammao bestutar omval av: Agneta OI6up (E2I), Hekar FaIk (F51), Alao Jackson (GI,
och Lars N&elnak (E63)
Stantran beslutade att vatja Ardreas Palmblad (F 12).

Avgiende srytelseledmoier to Agneta Olerup (E21), Hakdl Falk (F51), Allar Jackson (Gl3)'

I-ars Nitrcrna* (E63) och Parricia Hagel RAdh (F13).

B- Tre slyrclsesuppleanler
Stm:rat miJ att vaja om Dima Dif,ovska (T24), Joh'n Hofl?Ider (E71) och Waoda

Martiasson @23).
Avgeende suppleanter zir Diana Dimovsk4 Johm HolVander och Wanda Marthsson

15. Val ev revisor och revisorssuppleant
OBvd: Tof,ry MErtoE66oE, BoR€visioe SlrrPpl€et e vake+'

Omvaljs enhzilligt av stdrman
Avgaonde rcvisor 5r Tomrny Matensso!

16. Val av valberedning
SIEE rm !€lde om Jobnry Nil*son, och Jm lsaksson-

Avgiede tedamitter tu Johmy Nilsson, och Jan Isaksson

17. St'relseN ldrslagl
A. Nya stadgar

I-ars Ahi; G34) siallde en fi.aga angeende Punkt 22 i stadgam4 som Ageta-olerup

besvarade. Viss diskussioo ooga*d" hot 
"tudg,-. 

ser ut uppstod Stiinom@ beslutar alt utse

6r stadgekorEmitt6 pe tre psrsoner tjr att diskutera fi6ga '

Chrisrer B€rEheded (E72, saemar <alaode), Lars AiLE (34) och Ageta Olerup (E2l) utsags

av stiirnmm att inge i denna komdttee.

Forslaget ti stadgar kornmer att &handlas vid en extrastim'na Feliminttt i 4ovember 2014'

och sedan vid den ordinarie irsstamman (maj 2015). Mertlemoa:na i brfBuketten uppmaoas

ftifila in fttrslag elter sr.nputrk€i, sista dagen zir 1/9 2014

B- Patboffor
st tel; drat tilbska fttrslaga. Medlemmar Aamliir dnskemil om en psrksoffa utanftir F-

he.et. St-iirsit€3 b€slrr+ dt flyt*adnbd(a e* so$a ft6* lekPla+setr (Yid greset)

lE. Molioner
Inga"

19. Gnige frigor
i-" Z.nf. 

-1f:9 f*m 6rslag om ftkdelning av kosmader 16r viirme och varmvatten'

Siamma[ gor st]Telsetr i uppdrag att utreda itrdividuel mahing av vamvatt€n och v#me-
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Lars Ahlm (E3a) fragal angiLende solenergi. Agnota Olerup (E21) svarar att-styrelsen har

undersokt detta men-for niirvarande tir det inte lonsamt. Styrelsen har 6ven diskuterat jord-

/bergvdme, mepdet finns ing€t lampti$ marko*rr&de att liigganer dcfta.

Trddgdrd: Fragor stiilldes om himalayabjdrkarna mellan F- och G-husen, och lindarna sdder

om husen, kofrner att skugga octr trinara utsikten. Stiimman beslOt att ge styrelsen i uppdrag

att uadersok a detta och liimpliga &tgiirder'

20. Avslutning
Styrelsens ordforande, Agneta Olerup (E2l),rnformerar om att Skanska iinnu inte genomfort

alla fltgtirder enligt protoloflet fran eftertesittnin g-2. Tidfor ytterligare en efterbesiktning hm

dtirfor inte bestiimts. Samarbetet med Skanska tan Ozirfor inte sdgas fungera tillfredssttillande'

Agneta Olerup framfor ocksi ett tack till ledamdter och suppleanter i styrelsen, som jobbat

hfrrt ooh entusiastislct. Ett speoieltrt taok tittr Patrioia F{qe[ Ridh (F 13)", som trErr'pa* sGjiretrsea"'

De,n nya styrelseledamoten Andreas Paknblad htilsas vdlkommen.

Till sist ett tack till medlemmarna i bostadsriittsforeningen, som alltid visar en positiv

instiilning och uppskatnring for det arbete styrelsen gdr. Tack for det hiir iret och for att ni

deltog i stiimman.

Christer Berrnheden (872) tackar styrelsen for ett bra arbete under 6ret och forklarar stiirnman

avslutad.

Vid protokollet

Hofvander

Justeras

Christer Bermhederl stiimmans ordfrrande

-\ 
L&q/M^r^

Lars Ahlm Kristina Asp Tideman
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