
Bostadsrättsföreningen
SVÅGERTORP 1

ÅRSREDOVISNING 2013
Det gamla trädet på stora gården klarade inte stormen Simone i slutet av oktober 2013

utan fick plockas ned gren för gren.   





Dagordning
01. Öppnande
02. Fastställande av röstlängd
03. Godkännande av dagordningen
04. Val av stämmoordförande
05. Val av protokollförare
06. Val av två justerare tillika rösträknare
07. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
08. Föredragning av styrelsens årsredovisning
09. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och
 revisorer för nästkommande verksamhetsår
15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande
 samt i förekommande fall val av styrelseordförande
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av revisorer och revisorssuppleant
18. Val av valberedning
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt
 av föreningsmedlem anmält ärende
20. Avslutande





























Motioner
Motion nr 1: Inlämnad av Mahin Khanian
Trapphusen i föreningen behöver storstädas
Väggarna i trapphus 26 och hissen är smutsiga. Inne i tvättstugan är väggarna dammiga.
På utsidan av entredörrarna, tvättstugans och fritidslokalens fönster samlas det spindelnät
och damm.
I den vanliga veckostädningen ingår inte städning av väggar vilket gör att smutsen aldrig torkas av. 
Det ser inte fräscht ut i trapphusen.
Detta problem tror jag är ett gemensamt problem för alla husen i föreningen.

Jag föreslår att föreningen anlitar en städfirma eller den befintliga, att storstäda trapphusen i fören-
ingen minst en gång per år. Styrelsen får avgöra vilken städfirma som passar bäst.

Styrelsens svar: Styrelsen tillstyrker motionen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motion nr 2: Inlämnad av Barbro Gullev
Föreningens skötsel
Jag tror att vår vice ordförande har för mycket att göra?
Boende som flyttat hit i sept 2013 har fortfarande inte fått sitt namn på tavlan i trapphuset.
Felanmälan på föreningens telefon fungerar inte helt ut. Det ska inte behövas 1-2 påminnelser.
De flesta vet att första advent inträffar i slutet av nov- början av dec. Inte vid Lucia. Tänker här på 
julbelysningen vid 26:an och 49:ans gård.

Dessa problem skulle kanske lösas med en vice, vice ordförande som kan hjälpa vice ordföranden 
med saker som han inte klarar av.

Styrelsens svar: Styrelsen ser inte behovet av en vice, vice ordförande.
Vår vice ordförande uträttar ett stort arbete för föreningen.
Styrelsen avser inte att gå i svaromål i alla de explicita frågorna.
Dock vill vi kommentera belysningen, vi vet också när advent inträffar,
men eftersom detta var första gången med vår nya belysning, så fick vi vänta på att en elektriker 
skulle fixa ström.
Detta upptäcktes först när belysningen skulle tändas.                                                                                         








