
Protokoll från Stämman 2L mai 2015

Brf Valvet Stockholm

l.Stämmans öppnande: Ordföra nde Sven-Erik ThUbeck-Åberg hä lsa r a lla

medlemmar välkomna och förklarar stämman öppnad'

2. Godkännande av dagordningen: Den i förväg utsända dagordningen

godkänns.

3. Val av stämordförande: Björn Rosengren väljs till detta.

4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare: Rosita Lindskog'

S.Val av iusteringsmän tillika rösträknare: Emelie Yang och Katrin Hiiber'

5. Frågan om stämman blivit i stadgenligt ordning utlyst: svaret på frågan är

ja.

T.Fastställande av röstlängd: 25 '

8. Föred ragning av styrelsens årsredovisning: Tobias wettebe rg redovisa r

årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorernas berättelse: Tobias Wetterberg redovisar

revisore rnas be rättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning: Resultat

godkänns.

ll.Beslutomresultatdisposition:Resultatgodkänns.

L2. F rägaom a nsva rsf ri het för styrelsel eda möterna : G od kä n n s'

13. Beslut om arvoden ät styrelseledamöterna och revisorerna

nästkommande verksamhetsår: God kä n ns'



14. Val av s§relseledamöter och suppleanter: Valberedningens förslag

godkänns.

15. var av revisorer och revisorssuppreanter: Engzseils revisionsbyrå AB behålls

och detta godkänns.

16. Val av valberedning: Godkänns

L7. L.Styrelsens proposition om ombyggnation av vindar: styrelsens

ordförande sven-Erik Thiibeck-Åberg informerar om s§relsens förslag till

vindprojekt i båda husen och nödvändigheten i att reparera hissarna'

Stämman röstar om extra stämma gällande detta'

Beslut: Extra stämma för mer information till medlemmarna gällande

vindsprojektet.

Beslut: Stämman godkänner ett tak på 400'000:- som kostnad för framtagande

av information till denna extra stämma'

t7.2. Motioner:

1&2Avgiftförinaktiva:Styrelsensnejgodkännsavstämman.

3.Taket till tvätt stugan målas: Redan beställt för ommålning'

4. Motioner från familjen Quant: styrelsens svar godkänns av stämman'

omröstning: om den nya sandlådan för barn ska vara kvar eller ej:

Svar Nej. Godkänns av stämman'

Gällande störande ljud från Dhals tvärs över Karbergsvägen ska styrelsen höra

med dem om det finns möjrighet för rägre rjudnivåer nattetid och tidig morgon.

Gällande askkoppar ska detta ställas fram vid ingångarna'

Stämman bifaller även detta'

18. lnformationsärenden (ev). Katrin Htiber och sara Ekström avtackas då de

avgår från sina stYrelseuPPdrag'



19. Stämmans avslutande: Björn Rosengren och Sven-Erik Thilbeck-Åberg

tackar alla närvarande och förklarar stämman avslutad.

Justerare: EmelY Yang

Vid protokollet: Rosita Lindskog

Justerare: Katrin Htiber


