
Protolcoll  fort  vid  ordinarie  Arsstffimma  2019i

Bostadsrffittsf5reningen  Lindholmsdockan

05teborg  den 23 oktober  2019,  vid  restaurang  Aran,  Lindliolmen.

a) Stammans  6ppnande.

F5reningens  ordf6rande  Ulf  Gunneflo  f6rklarade  stnan  5ppnad  och Mlsade  deltagariia  vulkomna.

b) Faststffillande  av r5stlffingd.

43 personer  nurvarande  vid  stuinrnan  som representerade  27 lugenheter.  Ingen  lugenhet  var

representerad  via  fullmakt.  Totalt  27 r5stberffittigade.

Avprickning  liar  skett  av samtliga  deltagare.  Avprickningslistan  faststffilldes  so'in r5stlungd.

Se bilaga  1

c) Val  av stffimmoordf6rande.

Till  ordf6rande  under  sturninan  valdes  Joakim  Add6n  frAn Bredablick,  vAr ekonomiska

kontaktperson.

d) Val  av stffimmosekreterare.

Till  sekreterare  under  stuinirian  valdes  Kjell  Johaiisson

e) Godkffinnande  av dagordning

Dagordningen  godkundes.

f)  Vat  av justeringsman.

Till  att jumte  ordj6rande  justera  stuminaiis  protokoll  valdes  Ei  Widen.

g) Val  av r6strffiknare.

Till  r5struknare  under  stumman  valdes  Erik  Widen  och  Anders  Bergman.

h)  Stffimmans  utlysande.

M5tet  f?5rklarade  att stumman  blivit  i stadgeerilig  ordning  utlyst.

i)  Arsredovisning.

StNminoordf6rande  gick  igenom  merparten  av Arsredovisningen  inldusive  den ekonomiska

redovisningen  duribland  resultat-  och balansruki'iingen.  NAgra  frAgor  kom  om  nAgra  utgiftsposter  dur

styrelsens  kass5r  Peter  Fritzell  f6rtydligade  vilka  fakluror  som lAg bakom  sut'ninan.  Stumman

beslutade  att godkunna  Arsredovisningen  saint  att lugga  den till  handlingan'ia.
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D Revisorernas  berffittelse.

Stffixnmoord'f6rariden redovisade  i revisors frAnvaro revisionsberAttelsen  och lffiste upp  revisorernas

rekorni'nendation.

Stffimrnan beslutade enMlligt  att godka  revisionsberuttelsen  f6r  tiden  2018-07-01  till

2019-06-30.

l0 Faststffillande  av resultat-  och balansrffikning.

Sturninan beslutade enhulligt  att faststulla resultatruki'ungen  f6r tiden 2018-07-01 till

2019-06-30.

Stuinrnan beslutade enMlligt  att faststulla balansrffikningen 'f6r tiden 2018-07-01 till

2019-06-30.

l) Beslut  om  resultatdisposition.

Balanserat  resultat  369  641 kr.

Arets resultat  'f6re  fondf6ridring  -379  243 kr

Arets avsnttning  till  underhAllsfond  enligt  underhAllsplan  -953 000  kr

Arets ianspraktagande  av underhllsfond  423  214  kr

Sumrna  5ver/underskott  -539  388  kr

Styrelsen f6reslAr att -539 388 kr balanseras i ny rukning.

Sfflrnrnan beslutade om resultatdisposition  i eiighet  med styrelsens f6rslag.

m) FrAga om ansvarsfrihet  far  styrelseledam5terna.

Stffimman beslutade enMlligt  att bevilja  styrelseledam6terna  ansvarsfirihet f25r det  gAngna

verksarnhetsAret.

n) Beslut  angAende antalet  styrelseledam6ter  och suppleanter

Stumman beslutade i enligliet  med valberedningens  f6rslag att styrelsen ska bestA av 5

styrelseledam5ter  ocli 3 suppleanter.

o) Arvoden  at styrelseledam6ter  och revisorer.

Valberedningen  framf6rde  f6rslag  om of?5rundrad ersffittning till  styrelsen, suppleanter  och

valberedning.

Stmnz'nan beslutade att totala ersuttningen  till  styrelse, suppleanter  och valberedning  skall vara  2

basbelopp, alltsA 2x46500  kr att t?5rdelas enlighet  f61jande f8rdelning:  ordf6rande  16% av 2 BB, v.

ordf6rande, kass6r och sekreterare vardera 14%, ord. Iedamot 8%. Suppleant 6,5% ocli ledamot  av

valberedningen  4,5%.

Ersuttning  till  intem  revisor  3300 kr, ligger  kvar  pa samma nivA som  tidigare  ocli ligger  utanf6r

suirunan  2 piisbasbelopp.

p) Beslut  om  stffimman  skall  utse  styrelseordf6rande  samt  i

f6rekommande  fall  val  av styrelseordf6rande.

Stuininan beslutade att styrelsen inom sig vu5er styrelseordf5rande.
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q)  Val  av  styrelseledam6ter  och  suppleanter.

Stuznman beslutade  enligt  valberedningens  f6rslag,  att till  styrelseledam5ter  och  suppleanter  vulja:

Ordinarie  ledam5ter

Kjell  Joliansson

Peter  Fritzell

Urban  Eriksson

I(las  Magnusson

Stellan  Lindqvist

Suppleanter

Helene  Svala  Colombo

Helene  Norman

Thomas Li5a

I Ar kvar

1 Ar kvar

I Ar kvar

nyval  2 Ar

nyval  2 Ar

omval  1 Ar

nyval  1 Ar

onwal  1 Ar

r)  Val  av  revisorer  och  revisorssuppleanter.

Stmninan beslutade  enligt  valberedningens  f6rslag  att  till  revisorer  ocli  suppleant  vulja:

Intern  revisor,  ordinarie

Lennart  Wennerberg  omval  1 Ar

Suppleant

Lars  Hurenstam  omval  1 Ar

Extern  revisor

BoRevision  AB  G5teborg,  Arthur  Kozak  med  Malin  Joliaiuiesson  som  suppleai'it.

s) Val  av  valberedning.

Sturninan  beslutade  att till  valberedningen  vulja:

Per-Gunnar  Sclunidt

Ulf  Gunneflo

Post  3 Vakant

omval  l Ar, saminankallande

nyval  l Ar

1 Ar

t)  . Av  styrelsen  till  stffimman  hffinskjuhia  frAgor,  av  f6reningsmedlem  till

f6reningsstffimman  i stadgeenlig  ordning  inkomna  ffirenden/mohoner

Motioner  frAn  Erik  Widen  bilaga  2

l a) Energiutrediungen  som  en exteri'i  konsult  gjort  motionerar  Erik  om  att styrelsen  redovisar  f6r

medleirunarna  vilka  Atgurder  som  utretts  ocl'i  resultaten  av dessa  utredningar.

Ulf  redovisade  de tvA  system  som  unders5ktes,  Sj5vuimesystem och  bergvurine.  Styrelsen  slutsatser

var  att besparingen  var  begrunsad jumf6rt  med  investeringskostnaden.  Styrelsen  har  duif6r  bordlagt

urendet.

Stumman fick  nu r5sta  bifall  om  stuminan godkunt redovisningen  eller  avslag  om  de inte  godkunt.

Stmnman  r5stade  enMlligt  bifall.
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l b) Erik  motionerar  om att stumman  ger styrelsen  i uppdrag  att sukerstulla  att hemsidan  och

informationstavlor  hAlls levande  och  uppdaterade

Styrelsen  svar  Ar att den tar till  sig synpui'ikterna  ocl'i skall  bli  buttre  pA att Mlla  informationen  till

medlemi'narna  uppdaterad.

Stninirian  r5stade  bifall  pA motionen.

Motion  frAn  Tom  Heyman bilaga  3

2 F5rMttrad  ekonomisk  redovisning;  Att  sturninan  bar  definiera  hur  stor  underl'iAllsfonden  skall

vara. Styrelsen  bar  Aterkornrna  med  stadgenndringsf6rslag  f6r  att undvika  5verlikviditet  i f6reningen.

Redovisningen  bar  f6rtydligas  f6r  drift-  och kapitalkostnader  ocli  att stffian  godkui'iner

ovanstAende  punkter  som vugledning  f6r  den ekonomiska  redovisningen.

Kass5r  Peter  Fritzell  t?5rklarade  komplexiteten  med  f6reningens  driftsdel  och kapitaldel.  Dur  drift

ocli  underhAllsdelen  gAr med  stort  underskott  men  kapitaldelen  gAr pA giund  av lAga runtor  med

5verskott. Vi kan av bokf6ringsmussiga skul inte redovisa pA n%ot annat sutt i den forinella
arsredovisningen  utan att Pa ani'nurkningar  frAn den extema  revisorn.  Joakim  Add6n,  ekonomisk

f6rvaltare,  redogjorde  f6r  att f6reningens  r6relseavgifter  baserar  sig  pA vAr lAngsiktiga  underhAllsplan

och en 15pande femarsbudget  i avsikt  att undvika  drastiska  h5jningar,  alternativt  nya lAn, vid

koininande  st5rre  reparationer  och  underMll.  Kapitalavgiften  giunder  sig pA nuvarande  runtenivA

medvisstutrymmef6ramorteringarirAdanderuntelffige.  StyrelsenAtogsigpAf6rslag,attitillugg

till  Arsredovisningen  redovisa  5versiktlig  separat  resultatrukning  &  r5relse-  respektive  kapitaldelen,

i likhet  med  f6regAende  Ar.

Joakinn Add6n, ekoyiomisk t6rvaltare, redogjorde 'f6r att f6reningens r5relseavgifter baserar sig PEI
vAr lAngsiktiga  underMllsplan  OCII en 15pande  femArsbudget  iavsikt  aft undvika  drastiska  h5jningar,

alternativt  nya  lAn, vid  koininande  st5rre  reparationer  ocli  underliAll.  Kapitalavgiften  gmndar  sig  pA

nuvarande  runtenivA  med  visst  utrymi'ne  t?5r luge. Styrelsen  Atog sig  pA f6rslag,  att i tillugg till

Arsredovisningen  redovisa  5versiktlig  separat  resultatrnkiffng 'f6r r6relse-  respektive  kapitaldelen,  i

likhet  med  f6regAende  Ar.

Stuininan  r5stade  avslag  pA motionen  med  r5stsiffroriia  25 mot  1 med 1 iiedlagd  rest.  Tom  Heyman

reserverade  sig mot  stffirmnans  beslut.

Motioner  frfin  Kjell  Hansson bilaga  4

3 a) Motion  att styrelsen  redovisar  den ut5kade  kostnaden  jffimf6rt  tnot  tidigare  verksainhetsAr  dA

Bredablick  inte  utnyttjades  f6r  f6rvaltningen  genom  att redovisa  skillnaden  mellan  f6re  och efter

Bredablick.

Peter Fritzell  redovisade  kostnaderiia  kopplade  till  Bredablicksf6rvaltning  som svar  vilket  var, 160

kkr  Ar  i fast  ai'vode  OCII ytterligare  40 kkr  under  senaste  r&enskapsaret  f6r  olika  tillugg f6rdelade  pA

52 tillffillen.

Stumi'nai'i  godknnde  redovisningen  OCl'l r6stade  bifall  pA motionen.

4(6)



3 b)  Motion  att styrelsen  redovisar  det  totala  fakturerade  pAslaget  pA utf6rda  arbeten  under  Aret som

Bredablick  fakturerat  frAn  externt  utf6rda  arbeten.  Jag f5reslAr  att Arsstuinman  beslutar  enligt  f6rslaget  att

redovisa  fakturerade  "kickback"

Peter  infomerade  att vi  betalade  12 kkr  under  senaste  rukenskapsAret

Stim'nan  godkunde  redovisningen  ocli  r5stade  bifall  pA motionen.

3 c) Motion  att styrelsen beslutar att AtergA till  tidigare uppl%g  med ansvarsoinrAden dnr det fanns personer
inom  styrelsen  och  utom  far styrelsen  som  kunde  utfijra  bestnllningar  av  arbeten.

Styrelsen  f?5reslAr avslag  da styrelsen  inte kan se nAgon m5jlighet  till  att ffi ihop sA mycket  frivilliga
krafter  som  det skulle  kruva.

Stan  avslog  motionen  med  r5st  siffrorna  12  f6r  avslag,  11 f?5r bifall  och  4 nedlagda  r5ster.

3 d) Motion  om  att styrelsen  beslutar  att  ta en ny  diskussion  med  ansvariga  f?jr parkering  inom  kommunen

och I%ger fram vAr sak pA ett 5vertygande sutt, enligt f6rslaget att ta en &djupad  och entrugen f5rhandling
om delar  av parkeringsytorna  pA Kunskapsgatan.

Styrelsen  har  varit  ikontakt  med  Alvstranden  AB  och  trafikkontoret  med  dessa 5nskemAl  och  fAtt  muntliga

avslag  vid  tidigare  tillfallen.  Vi  har  skickat  5nskemlen  igen  skriftligt  men  inte  fAtt  svar  unnu  men  f6rvnntar

oss inget  annorlunda  svar.  Ut5ver  detta  pAgAende  urende  sA f6reslAr  styrelsen  avslag  pA motionen  dA vi  redan

har  fatt  nej pA vAra 5nskemAl.

SMmnan  avslog  motionen  enMlligt.

Motioner  frAn  Carin  Sj51ander bilaga  5

4 a) Motion  att k5pa  in nya  utem5bler  till  Stapelbndden  mot  Lindholmsdockan.

Styrelsens  f6rslag  var  att avslA  motionen  men  att istnllet lAta trudgArds-/arbetsgnippen  att utvurdera  f8rslaget

och lugga  in  i den  5 Ars budgetplan  styrelsen  liar  efterfrAgat  frAn  gnippen.

Stuminan  avslog  motionen  enMlligt.

4 b) Motion  att bygga  ny  uteplats  i anslutning  till  fastighetssk5targaraget  vid  Stapelbudden  mot

Lindholmsdockan.

Styrelsens  f5rslag  var  att avslA  motionen  men  att istffillet  lAta trudgArds-/arbetsgnuppen att utvurdera f8rslaget

ocli  lugga  in i den  5 Ars budgetplan  styrelsen  har  efterfrAgat  frAn  gnippen.

Stumman  avslog  motionen  ei'ffiulligt.

4 c) Motion  att  bygga  ny  f6reningslokal  ovanpA  fastighetsskotargaraget

Styrelsen  f8reslog  att  eventuellt  intresserade  medleinmar  ur fiia  att  skapa  en egen  arbetsgiupp  att

utreda  detta  stora  uppdrag  men  att  inte  styrelsen  var  villig  att  lugga  tid  pA att  utreda  detta.

Stunu'nan  avslog  motionen  enMlligt.
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4 d) Motionen  f6reslAr  bygga  oin/hyra  ut dagens f6reningslokal  pA Stapelbudden  3.

Styrelsen  f6reslAr  avslag  pA motionen  dA deiuia  unders6ki'iing  redan  har  utretts  av f6regAende
styrelse.

Stffiinmai':i avslog  motionen  enMlligt.

Hffinskjuten  frAga  frAn  styrelsen

5 Styrelsen  'f6reslar  en stadgeundig  r5rande  paragrafordrungen  i dagordningen  vid

f6reningssturni'nan.  F5rslag:  Punkt  b) byter  plats  med  c) i §22.

Stffimman  beslutade  att bifalla  styrelsens  f6rslag  enMlligt.

u) Stffimmans  avslutande

Ordf6randen  avslutade  f6reningens  ArsstHmma  2019  enhulligt med  deltagariia  och tackade  dem  f6r

visat  intresse.  Anders  Berginan  avtackades  med  en blornina  efter  flera  Ar i styrelsen.  Efter  m5tet

inbj5ds  deltagatna  till  restaurangen  dffir landgAng  med  dryck  och kaffe  serverades.

Vid  protokollet:

Kjl'l/Ig!#
Justeras:

67)

Joalcim  Add6>

ffiyi,L=
Erik  Widen
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BREDABLICK  FCIRVALTNING NARV  AROLIST  A/R5STLANGD  2019-10-22
nrf  Lindholmsdockan  - Antal  medlemmar:  121,  Antal  objekt:  86

9-607-2-0001

9-607-2-0002

9-607-2-0003

9-607-2-0004

9-607-2-0005

9-607-2-0006

9-607-2-0007

9-607-2-0008

9-607-2-0009

9-607-2-0010

9-607-2-0011

9-607-2-0012

9-607-2-0013

9-6D7-2-0014

9-607-2-0015

9-607-2-0016

9-607-2-0017

9-607-2-0018

9-607-2-001  g

9-607-2-0020

9-607-2-0021

9-607-2-0022

9-607-2-0023

9-607-2-0024

9-607-2-0025

9-607-2-0026

9-607-2-0027

9-607-2-0028

Lindahl.  Dan

Johansson.  Kjell

Martensson,  Arne

Gunneflo.  Ulf
Gunneflo,  Zorika

X

Glans,  Per  Erik
Uhlmann.  Maria

Ericson.  Peter  -A

Berndtsson.  Holger

Ahlman.  Viktor

Andersson.  Gun-Britt

01sson, June X
Schmidt.  Per-Gunnar
Villegas,  Mariana

Guslavsson,  Mats
Raed Parvin

Bjarne,  Igerud

Augustsson.  Inger

Corn6er.  Christian

Grund,  Gulli
Grund.  Anders

Muazzez,  Gurbuzer
Gurtnjzer,  Kenan

Dokken,  Jonny

Norrman.  Helene  'Y::'

R:c::Bg%: ffi:r .X;
Karlsson.  Janei

Axhede.  Monica

Derwin.ger,  Elisabeth
Lindqvist,  Stellan X"
Alsin,  Jan
Alsin.  Ann-Margret

Feldmanis,  Jessie

Wikman.  Bente

Carlsson.  Kris)er

Sbrirtzgerelln :eyenreta

K(ilslrackningen  2 Lgh 1001

K51slr5ckrungen  2 Lgh 1002

K51slr5ckningen  2 Lgh 1003

Kt51slrbckningen  2 Lgh 1101

K51strAckningen  2 Lgh 1j02

K51strbckningen  2 Lgh 1103

Keilstrackningen  4 Lgh 100al

K51str5ckningen  4 Lgh 1002

K51strackningen  4 Lgh 1003

Kt)lstrackningen  4 Lgh 1 '102

Keilstr5ckningen  4 Lgh 1103

K51strgcknrngen  6 Lgh 1001

K51str5ckningen  6 Lgh 1002

Ke)lstrelckningen  6 Lgh 1101

K51strgckningen  6 Lgh 1102

K51strgckningen  8

Ktilstrackningen  5 Lgh 1001

K61strdckningen  5 Lgh 1002

K51strackningen  5 Lgh 1003

Kblstreckningen  5 Lgh 1 'l 01

Ke)lstr!lckningen  5 Lgh 1102

Keilstreckningen  5Lgh  5103

Kblstrgckningen  3 Lgh 100i

Kt51strackningen  3 Lgh 1002

Kolstrfickningen  3 Lgh 1003

K51strackningen  3 Lgh 3101

Kd!strAckningen  3 Lgh 5 5 02
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BREDABLICK  FORVALTN)NG NARV  AROLIST  A/R5STLANGD  2019-1  0-22
nrf  Lindholmsdockan  - Antal  medlemmar:  121,  Antal  objekt:  86

9-607-2-0029

9-607-2-0030

9-607-2-0031

9-607-2-0032

9-607-2-0033

9-607-2-0034

9-607-2-0035

9-607-2-0036

9-607-2-0037

9-607-2-0038

9-607-2-0039

9-607-2-0040

9-607-2-0041

9-607-2-0042

9-607-2-0043

9-607-2-0044

9-607-2-0045

9-607-2-0046

9-607-2-0047

9-607-2-0048

9-607-2-0049

9-607-2-0050

9-607-2-0051

9-607-2-0052

9-607-2-0053

9-607-2-0054

9-607-2-0055

9-607-2-0056

Olsson.  Jan-Erik

Alfredsson,  Claes
Alfredsson,  Kerstin

Hultqvist.  Mar)a

Eriksson. Urban X
Totkelsson,  Dagny

Boysen.  Gbsta
Boysen,  Marianne

Pettersson,  Daruel
Dalek,  Maria

Arnsveden,  HAkan
Svantesson,  Carina

#eeyymmaann: .!,nomita x
Hermansson.  Tomas

Johansson,  Kjell

Chalmers  Gun

Nilsson.  Vivi-Anne

Josefsson.  Bo

Ristenstrand  Eric
Honkanen.  Ritla

Sj51ander. Carin X
Magnusson,  Klas

Isaksson,  Susan

Nicklasson,  Anders

Andreasson.  Hhkan
Andreasson.  Elisabeth

Mol6n,  Barbro

Mellander,  Bengt-Erik

Friberg,  Anette

Gullersby,  Leif

Carlshagen.  Slaffan

Hultqvist.  Susanna

Harenstam,  Lars-lnge
Herenstam,  Anita

K51slrhckningen  3 Lgh 1103

Keilsfreickningen  1 Lgh 1001

K51slr9ckningen  1 Lgh 1002

Keilstrackrungen  I Lgh 1003

Kblsk5ckningen  1 Lgh 4105

Ke+lstrtlckningen  5 Lgh 1102

Keilslrgckningen  1 Lgh j103

Stapelbldden  7

Stapelbadden  9 Lgh 1101

Stapelb5dden  9 Lgh 1102

Stapelbldden  9 Lgh 1103

Stapelbldden  9 Lgh 5 201

Stapelbldden  9 Lgh 1 2C12

Stapelb5dden  9 Lgh 1203

Stapelb5dden  9 Lgh 1301

Stapelbadden  9 Lgh 1302

Stapelb!ldden  9 Lgh 1303

Siapelbhdden  9 Lgh 1401

Stapelbadden  9 Lgh 1402

Stapelb5dden  9 Lgh 1403

Stapel5edden  5 Lgh '1001

Stapelbadden  5 Lgh 1!01

StapelMdden  5 Lgh 3102

Stapelbedden  5Lghl103

Stapelb!ldden  5 Lgh 1201

Stapelbadden  5 Lgh 1202

Stapelbbdden  5 Lgh 1203

Stapelb9dden  5 Lgh 1301
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BREOABLICK  F('RVALTNING NARV  AROLIST  A/ReaSTLANGD  2019-1  0-22
nrf  Lindholmsdockan  - Antal  medlemmar  '121.  Antal  objekt:  86

9-607-2-0058

9-607-2-0059

9-607-2-0060

9-607-2-0061

9-607-2-0062

9-607-2-0063

9-607-2-0064

9-607-2-0065

9-607-2-0066

9-607-2-0067

9-607-2-0068

C)-607-2-0069

9-607-2-0070

9-607-2-0071

9-607-2-0072

9-607-2- €1073

9-607-2-0074

9-607-2-0075

9-607-2-0076

9-607-2-0077

9-607-2-0078

9-607-2-0079

g-607-2-0080

9-607-2-0081

9-607-2-0082

9-607-2-0083

9-607-2-0084

Bengtsson,  Lars-Gunnar
Bengtsson,  Eva-Britt

Hossein.  Afraz

Jt5rgensen,  Eli

Lamberg,  Kent

JJ:ggSstteenn, TMOarrdianne .K

Jostrand. Britt ")X
Stockenberg.  Lennart
Stockenberg.  lngegerd

Wennersk51d,  Kent

HHeeddeemmyyr, RUelfn4e .\:
Persson.  Harry
Persson.  Marianne

Melld*n.  Kenneth

Harenslam.  Martin

Thorlin  Faltis,  Hel&ne
Johansson,  Kjell

Frykmer,  Lars-Ake
Frykmer.  Mia

Bergman,  Gunilla
Bergman,  Anders

Fransson,  Maj

Rusovan.  Jonel

S(5derlund,  Peier
S5derlund,  Anna

Hojem,  Hans

Colombo  Gaspari,  Julio
Svala  Colombo  H616ne

Haggblad,  Per
Blomqvist  +-Ulggblad. Ulla

Jansson,  Bo

Van't  Hoff,  Annika
Vanat Hoff,  Timo

Stapelbadden  5 Lgh 1303

Stapelbbdden  5 Lgh 1401

Stapelbadden  5 Lgh 1402

Stapelbadden  5 Lgh 1403

Stapelbldden  3 Lgh 15 01

SIapelb5dden  3 Lgh 1102

Stapelb9dden  3 Lgh 1103

Stapelbddden  3 Lgh 1201

Stapelbffldden  3 Lgh 1202

Stapelbadden  3 Lgh 1203

Stapelbadden  3 Lgh 1301

Stapel51dden  3 Lgh 1302

Stapelbadden  3 Lgh S 303

Stapelbadden  3 Lgh 1401

Stapelbadden  3 Lgh 1402

Stapelbhdden  3 Lgh  1403

Stapelb5dden  1 Lgh  1 00'l

Stapelbadden  1 Lgh 1101

StapelbThdden  '  Lgh 1102

Stapelb5dden  '1 Lgh 1103

Stapelb5dden  1 Lgh 1201

Stapelb5dden  4 Lgh 1202

Stapelbadden  1 Lgh 1203

Stapelbadden  1 Lgh 1301

Stapelbadden  1 Lgh 1 302

Stapelbldden  1 Lgh 1303

Stape!badden  1 Lgh 1401
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BREDABLICK  F['RVALTNING NARVAROLIST  A/R5STLANGD  2019-1  0-22
[)rf  Lindholmsdockan  - Antal  medlemmar:  121,  Antal  objekt:  86 Sida  414

9-607-2-0085 Lijil; Tt;omas

l:

Stapelbldden  1 Lgh  1402

9-607-2-0086 Bergqvist,  Kerstin
Bergqvist,  Ingemar

Stapelbadden  1 Lgh  '1403

Summa

FrAga orn narvaroratk

27-

' Finns tegistrerad  pa mei an e!t oblekt
' Per  dagens  datum  finns obelalda  avier  till Totenrngen
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Motioner  till  Brf  Lindholmsdockans  Arsstnmma  2019

Energiutredning

PA stumman  2017  f5reslogs  i en motion  "att  styrelsen  skall  anlita  en extern  konsult  som  skall

unders5ka  om  en vurmepumpsanluggning  'ar ett bra  alternativ  far  att sunka  vurme-  och

varmvattenkostnaderna  f5r  f6reningen.

Kan  man  ha en vurmepumpsanluggning  som  huvudsakligt  uppvurmningsalternativ  skulle

kostnaderna  kanske  kunna  halveras?  Den  f5reslagna  anluggningen  kan  kombineras  med

fjurrvurme  om  sA skulle  kruvas."

Stumman  bit?51l motionen  och  gav  styrelsen  i uppdrag  att anlita  en konsult  som  g5r  en

ekonomisk  kalkyl  5ver  olika  alternativ  f5r  framtida  uppvurmningsbehov.

Utredningen  pAb5rjades  i sept  2018  och  har  enligt  uppgift  avslutats.  Motionuren  antydde  en

m5jlig  halvering  av uppvurmningskostnaden  med  en Aterbetalningstid  pA sju Ar.

Jag  f5reslAr  att  styrelsen  redovisar  far  medlemmarna  vilka  Atgnrder  som  utretts  och

resultaten  av dessa  utredningar

Bffittre  information  till  medlemmarna,  uppdatera  hemsidan

Det  Hr viktigt  att medlemmarna  hAlls  informerade  om  vad  som  sker  i f?jreningen  och  i

styrelsens  arbete.  Hemsidan  och  i viktigare  fall  uven  anslagstavlorna  och  utdelad  info  Hr de

kanaler  vi har.

Hemsidan  ur dessutom  f8reningens  ansikte  uMt,  den  bes5ks  flitigt  av muklare  och  potentiella

k5pare.  F5reningen  har  tidigare  fAtt  stor  uppskattning  &  en innehAllsrik  och  trevlig  hemsida,

vilket  bidrar  till  att h5ja  f5reningens  anseende  och  durmed  vurdet  pA vAra  bostadsrutter

Information  till  medlemmarna  pA hemsidan  har  varit  ytterst  knappMndig  under  Aret. Exempel

F5rsta  sidan:  senaste  Information  frAn  styrelsen  'ar 20180108.

Ingen  ny  mAnadens  bild.

F5reningen:

Styrelsen  / Styrelsem5ten.  Endast  ett  sammandrag  frAn  m5ten  2018  11-  2019  02

Tidigare  har  vi publicerat  referat  frAn  varje  styrelsem5te.

Fler deta5er har meddelats styrelsen.

Jag  f5reslAr  att  stumman  ger  styrelsen  i uppdrag  att  sukerstulla  att  hemsidan  hAlls

levande  och  uppdaterad.

Lindholmen  2019  09 29

Erik  Wid6n



8itp4,q 3

Motion  tillstamma  2019

En f6rbattrad  ekonomisk  redovisninq

Under  f6rra  5ret  h6jdes  driftsavgiften  med  14  %. (Aret  dessf5rinnan  med  5 %.)

F5rra  5rets  h6jning  hade  kunnat  motiveras  med  h5nvisning  till  hissrenoveringen,  men  ist51let

h5nvisade  styrelsen  till  ett  f5rslag  om  fonduppbyggnad  som  f5rvaltarbolagen  15mnat  i en

statlig  utredning.  F5rslaget  antogs  inte  av utredningen,  tv5rtom  uttalade  man  att  nagon

fonduppbyggnad  inte  skall  ske i bostadsr5ttsf6reningar  eftersom  detta  strider  mot

generationsprincipen.  (Varje  generation  skall  betala  sin del av kostnaderna  far  underhallet).

I det  skriftliga  -  delvis  felaktiga  - svaret  som  15mnades  p5 min  motion  f6rra  5ret  har  "fonden"

f6rsvunnit,  ist51let  h5nvisade  man  till  budgeten  -  som  inte  15ngre  redovisas  i handlingarna  -

och till  en sjunkande  likviditet,  trots  att  kassabehallningen  5kat  med  drygt  100"  kr.

Under  5ret  har  vi f5tt  ett  nytt  cirkul5r  med  en ytterligare  h5jning  om 7 %. Inga uppgifter

15mnas  som  styrker  behovet  av denna  h5jning,  bara  ett  allm5nt  tal  om "stora  underskott  i

driften".  Detta  p5staende  stammer  inte  heller.  Historiskt  sett  har  driften  under  ;\iren

balanserat  v51, med  undantag  far  f5rra  5ret  d5 hissrenoveringen  belastade  resultatet.

Utvecklingen  framgar  av nedanstaende  diagram.  F5rra  5rets  underskott  elimineras  dock  pa

sex 5r genom  h5jningen  med  14  %.

Driftsresultat  10  ar

1500  000

1000  000

500  000

o il
7 8

-500  000

-1 000  000

-1 500  000

-2 000  000

Styrelsens  budget  b5r  finnas  med  i 5rsredovisningen  som  grund  far

avgiftsber5kningen.

Styrelsen  bar  15mna  en delarsrapport  efter  5rsskiftet

Styrelsen  bar  redovisa  en underhallsplan  f5r  de n5rmaste  5 5ren.



Amortering  av skulden

Styrelsen  har  valt  att  kompensera  drifth5jningarna  med  minskade  amorteringar.

Detta  5r en oklok  politik.  Kostnaderna  f6rsvinner  inte,  de bara  flyttas  fram5t  i tiden.

Dessutom  blir  r5ntekostnaden  h5gre  eftersom  den  ber5knas  p;\i en h5gre  skuld  5n den  skulle

blivit  om  det  15ga r5ntefjget  utnyttjas  far  att  amortera  skulden.  Det  rimliga  5r ist51let  att

utnyttja  det  15ga r5ntel5get  till  att  minska  skulden  och  d5rmed  5ven  framtida

r5ntekostnader.

Den nuvarande  svenska  lagr5ntepolitiken  kan i15ngden  inte  forts5tta.  Aven  en blygsam

r5nteh5jning  p5 n5gon  enstaka  procent  inneb5r  en kraftig  h5jning  av kaptitalavgiften.

Amorteringarna  bar  rimligen  f61ja avskrivningarna.

Det  15ga r5ntel5get  bar  utnyttjas  far  att  5ka amorteringarna

Avskrivningsregler

Far ett  par  5r sedan  konstaterade  Bokf5ringsn5mnden  att  den  progressiva  avskrivningen  -

som  de flesta  f5reningar  anv5nt  - saknar  lagst5d.  Fran 2015  har  var  avskrivningskostnad  5kat

fr5n  400'  till  1,500"  kr. Den 5kade  avskrivningen  5r en kostnad  som  vi enligt  stadgan  m5ste

debitera  medlemmarna.

Men  avskrivningen  5r ingen  utgift.  Delvis  kan kostnaden  far  underh51l  och reparationer

betalas  genom  underhallsfonden,  men  det  debiterade  beloppet  5r 5nda  st6rre  5n behovet

och resultatet  blir  en st5ndig  6kning  av f5reningen  likvida  tillgangar,  nagot  som  varken  5r

n5dv5ndigt  eller  ens  6nskv5rt.

I normala  f5reningar  5r detta  inget  problem,  den  5kande  likviditeten  kan anv5ndas  far

amorteringar,  nagot  som  vi inte  kan g5ra.

Under  de kommande  90 5ren  kommer  uppskattningsvis  f5reningens  likvida  medel  att  5ka

med ca 1 milj./5r,  ett tv5ngssparande  som medlemmarna  inte har nagon  nytta av och  som

inte  har  stud  i lagstiftningen.  Det  5r denna  likviduppbyggnad  som Bredablick  vill  hantera  med

nagon  sorts  fondl5sning.

Den 15sning  som  aterstar  far  oss -  och  som  5ven  Bokf5ringsn5mnden  pekat  pa - 5r att  inte

debitera  ut hela  avskrivningen  utan  ist51let  redovisa  en f6rlust  i bokf5ringen.  Sa 15nge

kassafl5det  5r positivt  och 15nen amorteras  5r detta  inte  nagot  stort  problem.

Styrelsen  bar  definiera  hur  stor  underhallsfonden  skall  vara.

Styrelsen  bar  5terkomma  med  stadge5ndringsf5rslag  far  att  undvika  5verlikviditet  i

f6reningen.



Redovisningsmodellen

V5r  separata  kapitalhantering  framgar  inte  pa ett  tydligt  s5tt  i 5rsredovisningen.  55 borde

t.ex.  kassafl5desanalysen  g5ras  separat  far  driften  och kapitalredovisningen.  Risken  5r

annars  stor  att  systemet  faller  i gl5mska  och  att  man  5ter  tror  att  det  stora  kassafl5det  fr5n

avskrivningen  kan anv5ndas  far  amorteringar.

Redovisningen  bar  f5rtydligas  far  drift-  och kapitalkostnader.

F6rslag  till  beslut

Att  st5mman  godk5nner  ovanst5ende  punkter  som  v5gledning  far  den  ekonomiska

redovisningen.

G5teborg  den  30 september  2019

7me  ?l
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MOTION  TILL BOSTADSRATTSF("RENINGEN  LINDHOLMSDOCKAN  MED

ARST AMMA  2019-10-23

Bakgrund  Bredablick  och  6kat  boendeengagemang

Anledningen  till aft  denna  motion  beh5ver  st51las  6r  att  avs+6ndet  mellan  styrelse  och

medlemmar  beh6ver  minskas  far  aft  f6 ett  6kat  engagemang  fr6n  alla  parser.

D6  rocker  det  tyv5rr  inte  att  ordna  en gemensam  fest  vilke+  i och  far  sig 5r  j6ttetrevligt,

"en  stor  eloge  far  detta".  Men  problematiken  g6r  djupare  6n  s6.

N5r  vi  p6  tidigore  6rsrn6te  beslutade  om  ut6kade  styrelsearvoden  och  air

medlemmarna  skulle  v6ndo  sig till Bredablick  vid  minsta  fel  gick  det  olldeles  far  16ngt

och  sender  fel signaler  fill  medlemmarna.  M6nga  medlemmar,  och  inte  minst

valberedningen,  tycker  att  det  eir sv6rt  atf  f6 medlemmarna  engagerade  och  precis

s6 5r det.  Det  5r  d5rf5r  enormt  vik+igt  aft  f6 till en s+5rre  n5rhet  mellan  styrelsen  och

medlemmarna.  (5kor  man  n6rheten  s6 5kar  man  6ven  engagemanget  och  intresset

p6  b6da  sidor,  s6v51  som  far  styrelsearbetet  som  medlemmarnas  engagemang.

Denna  fr6ga  om  engagemang  borde  varo  en CCV de  vik+igas+e  punkterna  p6  vorje

sfyrelsern6fe  och  f6r  in+e tappas  bort  eller  negligeras.

I samband  med  f6r6ndringen  med  Bredablick  s6  tappade  f6reningen  det  som  var

uppbyggf  sedan  m6nga  6r,  n5mligen  att  styrelsens  medlemmar  hade  olika

onsvarsomr6den  som  man  var  kontak+person  Tar. Denna  f5r5ndring  anserjog  vara  eft

stort  misstag,  sam+idigt  som  det  med  Bredablicks  intrude  blev  en kraftig  f6rdyring  far

f5reningen.

Jag  anser  ocks6  at+ man  tappat  mycket  p6  det  individuella  engagemanget  med

denna  organisation.  Den  tidigare  formen  skapade  en b5t+re  relation  och  naturlig

n6rhet  mellan  styrelse  och  medlemmarna  i f6reningen.

Det  6r  ocks6  s6 aft  nor problem  uppsf6r  blir  det  inte  bara  en  f6rdyring  utan  ocks6  en

betydligt  s6mre  service  far  medlemmarna  d6  Bredablick  allt  som  oftast  first  skall  6ka

u+ och  besikta  problemet  far  oft  sedan  besh51la  eat ex+ern+  f5retog  som  skall  utf6ra

arbetet.  Medlemmarna  kan  s6kert  ge  mer  info  om  olika  situationer  nor  systemet  med

Bredablick  fallerat.

Det  6r  i detta  sammanhang  viktigt  aft  alla  medlemmar  blir  medve+na  om  de  f61jder

som  samarbetet  med  Bredablick  inneb6r,  samt  f6r  en  f6rst6else  far  kostnaderna,

En annan  sak  som  5r  sv6r  att  f5rst6  att  inte  styrelsen  kunnat  komma  fram  till en  b5ttre

f6rhandlingsframg6ng  och  16sning  p6  parkeringssituationen  d6  fr6mst  far  boende  p6
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S+apelb5dden.  Det  m6ste  finnas  en ypperlig  m5jlighet  aft  fran  f6reningens  sida  aft

kunna  argumentero  far aft  eft 100% utnyttjande  med  motsvarande  int6kter  far

kommunen  mot  otf  i dagsl5get  dessa  platser  utnyttjas  bara  till max  5% vore  en s+or

ekonomisk  f6rdel  far  kommunen.

Samtidig+  vill jag  s6nda  eft  stort  rock  till s+yrelsen  som  jag  vet  hamnat  i en hel del

o5nskade  personliga  situa+ioner  under  2018/2m9,  men som har 16st delta  p6 eft
tillfreds+51lande  s5tt.

F6rslag  till beslut

1 Aft styrelsen  redovisar  den  u+6kade  kostnaden  j5mf6r+  mot  tidigare

verksamhets6r  d6  Bredablick  inte  utnyttjades  far  f6rval+ningen  genom  att

redovisa  skillnaden  mellan  fare  och  efter  Bredablick.

2 Att  styrelsen  redovisar  det  +otola  fakturerade  p6slaget  p6  utf5rda  orbe+en

under  6ret  som  Bredablick  fakturera+  fr6n  ex+ern+  utf6rda  arbe+en.  Jag

f5resl6r  off  6rsst6mman  beslutor  enligt  f5rsloget  at+ redovisa  fakturerade

"kickback"

3 Aft  styrelsen  beslutar  aft  6+erg6  till fidigare  uppl5gg  med  ansvarsomr6den

dlr  det  fanns  personer  inom  s+yrelsen  och  utom  far  s+yrelsen  som  kunde

utf5ra  besh51lningar  av  arbeten.

4 Aft  styrelsen  beslutar  aft  to en ny diskussion  med  ansvariga  far  porkering

inom  kommunen  och  15gger  fram  v6r  sak  p6  eft  5vertygande  s6tt,  enlig+

f6rslaget  oft  to en f5rdjupad  och  entr5gen  f6rhandling  om  delar  CIV

parkeringsytorna  p6  Kunskapsgatan.

G6teborg  2m9-09-29

Kjell Hansson Lgh  nr 1102

K51str5ckningen  5

417  57 G5+eborg
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Motion  Utem5bler

DA vi har  fina  uteomraden  sa vore  det  trevligt  med  lika fina  utem5bler.  Idag  finns  15tta rn5bler

i plastrotting  samt  5ven  bord  o stolar  i hallbara  material.  Finast  5r om allt  matchar,  dynor

kunde  f5rvaras  i lasbara  plastlador  som  ocksa  finns  att inhandla.

Omradet  skulle  bli mer  trevligt  med  fler  av vara  boenden  ute under  de varmare  manaderna.

Motion  Uteplatsen  ovan  Fastighetssk5targaraget

Platsen  ar en av de med  Inngst soltid  och mest  1;5 i omradet.  Att  iordningstalla  den  som  en

fungerande  uteplats/samlingsplats  vore  trivsamt.  Som  den  ser  ut idag  med  vassa  murar  och

grus  och svartillg5nglig  sa nr det  'waste'.

F5rslag  .Thr att ta bort  de  flesta  rabatter  och I,Thgga tr5d;5ck  eller  plattor.  Aven  h.Thr k5p  in

utem5bler  och  nven  nagon  form  utav  tak/parasoll/markis  som  skydd  mot  ev regn.

Motion  Ny fe5reningslokal

Krnver  19ngre  utredning

Pa platsen  ovanf5r  Fastighetssk5targaraget  skulle  ga att bygga  en ny f5reningslokal  med

k5k,  toa  o ev dusch  (f5r  gnstande  batar).  Bibehall  uteplats  enl. motion  Uteplatsen.  Lokalens

utformning  kunde  vara  sedan att man  stinger  den  naturliga  passagen  upp  pa baksidan  och

ge5r en form  av lasbar  grind/d5rr  (ger  5kad  trygghet  f5r  de som  bor  pa bottenvaningarna).

Lokalen  kan  f5rlaggas  s;" langt  in/bak  som  m5jligt  vilket  minimerar/undviker  skuggande  utav

den/de  1;5genheter  som  ligger  i anslutning  till platsen.

Motion  Dagens  f5reningslokal

Om  man  bygger  ny f5reningslokal  sA finns  utrymme  att hyra  ut dagens  f5reningslokal  som

aff5rslokal/kontor  etc. vilket  da inte  kostar  f5reningen  nagot  d;o det  ar den  som  hyr  som  far

sty  f5r  kostnader  f5r  inredning  och  sm9rre  f5rnndringar.  Detta  under  f5rutsattning  att man

specificerar  vad  lokalen  far  anv5ndas  f5r  och  inte. Int,Thkterna  gar  i sa fall  till att betala  utav

den  nya  f5reningslokalen.

Med v.4nlig Halsning

Carin Sj51ander

2019-09-29


