
PROTOKOLL ARSMOTE 2016-06-02

Protokoll fort vid fOreningsstÿimma med

Tre Lejon BostadsrÿittsfOrening

Datum: 2 Juni 2016

Tid:    19:00

Plats: FOreningslokalen, Magasinet

Nÿirvarande: 17 st. Se bifogad nÿirvarolista

§i Nÿirvarolista

Upprÿittande av fOrteckning av nÿirvarande medlemmar, se bilaga 1.

§2 Val av ordfOrande
pÿ stÿmman

Martin Uddeborg valdes till ordfOrande for motet.

§3 OrdfOrandes val av
sekreterare.

Carsten Kristensen valdes till sekreterare for motet

§4 Faststÿillande av
Dagordning

Dagordningen faststÿilldes med tillÿigg av tvÿ infopunkter, Varmvatten och UtemiljO.

§5

Henrik Sahlin och Jeanette Klavborn, valdes till justerare tillika rOstrÿiknare.

§6

Val av justerare

FrOga om kallelsen
till stOmman har
behOfigen skett

Stÿimman fann att kallelse skett enligt stadgarna.

§7 FOredragning av
styrelsens
6rsredovisning

Martin gÿr igenom de ekonomiska posterna och svarar pÿ frÿgorna som stÿills.

Upplysning om att styrelsen beslutat om Iÿingre avskrivningstid for fastigheten och
att den ÿrliga avskrivningen dÿirigenom minskat.

-Avskrivningstiden for den nya entrOn ÿir 20 ÿr.
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-Frÿga ang. investeringsfondens storlek.

Upplysningar att vÿra "vattentyckpump" kommer att bytas ut inom n(igra ÿr.

- Gertrud fOrhandlade fram rÿintan pÿ det stora Iÿnet till 0,93% i rÿnta 6ver 3 (ÿr.

§8 F6redragning av
revisionsberattelsen

Revisorernas utlAtande upplÿistes.

§9 Beslut om
faststÿllande av
resultatrÿikning och
balansrtikning

Resultatrÿkning och balansrÿkning faststÿilldes av stÿimman.

Revisorernas uttalande om styrelsen upplÿistes och styrelsen beviljades
ansvarsfrihet av stÿimman.

§10 Beslut i fr6gan om
ansvarsfrihet f6r
styrelsen

§11

Enl. styrelsens f6rslag in i 16panderÿkning, faststÿilldes av stÿimman.

§12

-Motion 1, se bilaga.
Arvodet ÿir idag I basbelopp f6rdelat pÿ hela styrelsen,
detta h6js till 1,5 basbelopp sore f6rdelas inom styrelsen.

-Nytt f6rslag frÿn Jeanette Klavborn.
Ut6ver i basbelopp, sÿ fÿr man 500 kr/m6te och ersÿittning for f6rlorad
arbetsinkomst, detta skall godkÿnnas av styrelsen i f6rvÿg.

Stÿimman kom fram till att om detta ÿr enl. stadgarna sÿ godkÿindes detta f6rslag,
om det dÿr i mot strider mot vÿra stadgar, sÿ antas 1,5 basbelopp istÿllet.

Beslut om
anvtindande av
uppkommen vinst
eller ttickande av
fOrlust enL
faststalld
balansrÿkning

Beslut om arvoden
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§ 13 Val av
styrelseledarm6ter
och suppleanter

Val av ledarm6ter.
Sekreterare Helena Leufstadius och Kass6r Gertrud Olsson avgÿr ur styrelsen.
Martin Uddeborg avgÿr som ordf6rande, men kan tÿinka sig en suppleantroll.

Valberedningens f6rslag ÿir val av Thomas Eriksson, Dmitrios Merkouris och Marie
Frank S6derblom till nya ledam6ter.
Samt Martin Uddeborg, Marianne Lillehage och Jonas Bogg till nya suppleanter.

Stÿimman beslutar om att:
Thomas Eriksson vÿiljs som ledamot, pÿ 2 ÿr.
Dimitrios Merkouris vÿiljs som ledamot, pÿ 2 ÿr.
Marie Frank S6derblom vÿiljs som ledamot, pÿ 2 ÿr.

Stÿimman valde dessa enhÿilligt.

Val av suppleanter.
Inger Knoph avgÿr ur styrelsen.
Annie Kjellson avgÿr ur styrelsen.
Max Joelsson avgÿr ur styrelsen, pga. flytt.

Stÿimman beslutar om att:
Marianne Lillehage vÿiljs som suppleant, pÿ 2 ÿr.
Martin Uddeborg vÿiljs som suppleant, pÿ 2 ÿr.
Jonas Bogg vÿiljs som suppleant, pÿ 2 ÿr.

Stÿimman valde dessa enhÿilligt.

§ 14 Val av revisorer

PWC valdes till revisorer av stÿimman.

§ 15 Val av valberedning

Mattias Landvik och Lasse Carlsson valdes till valberedningen av stÿimman.

§ 16:1 Ovriga ÿirenden

-Motion 2, Digital TVi antennuttaget, se bilaga

Stÿimman bifaller motionen.

§ 16:2 Ovriga arenden

-Motion 3, Parkering, se bilaga

Reduktion till 26 P-platser frÿn totat 33 P-platser, genom att minska Parkeringstalet frÿn 0,7
till O,54
Stÿimman bif611 motionen efter en bra dialog.
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§ 16:3                                                 Ovriga arenden

-Motion 4, Avgift, se bilaga

Detta ÿir andra gÿngen som denna motion om stadgeÿindring tas upp f6r beslut.
F6rslaget bif611s enhÿilligt av stÿimman.

§ 16:4 Ovriga arenden

Inform ationsp un kterna:

-Varmvattnet tar Iÿngtid pÿ sig att komma fram, detta skall kollas upp av Riksbyggen.

-Eva informerar, vad som hÿinder runt oss ang. vÿran utemilj6.

-F6rfrÿgan om styrelsen g6r nÿgot speciellt ang. att 10 ÿrs garantin b6rjar nÿrma sig?
Intrÿngande vatten ÿir en punkt som styrelsen jobbar med.

§ 17 M6tets avslutande

Ordf6randen tackar de nÿirvarande f6r visat intresse och f6rklarade m6tet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

.J
/

............

Henrik Sahlin

Carsten Kristensen / Sel eterare
....

Jcÿ,nette Klavborn
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TF ELEJON
BOSTADSRATTSFORENING

f
f

Motion nr 1 - H6jning av styrelsearvode

Idag ÿr arvodet ett (1) basbelopp (44 300 kr for innevarande ÿlr). Eftersom det ÿir svÿlrt art
• rekrytera ledamGter fGresl&s art arvodet hGjs till 1,5 basbelopp. FGrdelningen skulle kunna
justeras s& att poster med mer arbetsinsats ges en hGgre andel. Exempelvis;

-  ordfOrande 0,5 basbelopp samt
-  0vriga ledam5ter och suppleanter delar p& 1,0 basbelopp
-  Styrelsen beslutar om fOrdelning enligt f5reningens stadgar.

Eftersom denna fr&ga kommer som punkt 12 i dagordningen, s& behandlas den d&r och intei
samband reed Gvriga ÿrenden (punkt 16).

Motionen ÿir inlÿimnad av styrelsen

Motion nr 2 - Kostnadsfri digital TV via antennkabeln

Idag har vi ett antal kostnadsfria analoga TV-kanaler via antennkabeln.

Jag fGreslÿr art styrelsen undersGker mOjligheterna art ÿven erbjuda ett grundpaket med digitala
TV-kanaler via antennkabeln antingen kostnadsfritt eller till lag kostnad.

Johan Maim

Kommentar fr&n styrelsen: FOreningen har en kostnad p& 59314 kronor per &r for det analoga
kanalpaketet. Motionen ses som fOrslag art undersOka om man kan f& grundpaketet speglat digital utan
vÿsentligt Okade kostnader for fOreningen.

Brf Tre Lejon p& Norra Alvstranden
Kontakt: styrelsen.brftretejon@gmail.com
Hemsida: brftrelejon.se



TI ELEJON
BOSTADSRATTSFORENING
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Motion 3 - Reduktion av antal parkeringsplatser

F0reningen har idag tillg&ng till 33 parkeringsplatser, 7 stycken utomhusplatser och 26
garageplatser i Deckshuset. Sedan bildandet av f0reningen hardet varit kÿint att
utomhusplatserna ÿr temporÿra under den tid som JM uppf0r byggnader i omr&det. Genom ett
avtal med JM och Aspelin och Ramm har 26 parkeringsplatser sÿikrats i Deckshuset Oster om
f0reningens fastighet.

Ntir nya hus nu planeras for omr&det sÿ har JM erbjudit att 10sa "parkeringsskulden" genom att
erbjuda 7 parkeringsplatser i garage Itings Bratter&sgatan. I saraband reed detta f0rsvinner de 7
utomhusparkeringsplatser sore fOreningen har tillg&ng till ida9. M&nadskostnaden for de nya
platserna bertiknas till 1300-1500 kronor per plats. Styrelsens uppfattning ÿr att efterfr&gan p&
dessa platser kommer vara lag och att fOreningen dtirigenom riskerar att dra pÿ sig en hog
kostnad under Iÿng tid.

Vid f0reningens bildande var parkeringsnormen som styr hyr m&nga parkeringsplatser det skall
finnas per bostad i omr&det 0,7. Med fOreningens 47 Itigenheter var allts& kravet 33 platser.
Sedan 2009 rÿder en ny parkeringsnorm om 0,54 platser per bostad vilket skulle medge att
fOreningen stinker antalet platser till 26 stycken. Att f0reningen f5rfogar Over 33 platser finns
dock med i fOreningens ekonomiska plan.

Aspelin & Ramm viii heist inte skapa nya avtal med den h&rda bindning med garanterad plats
under I&ng tid som som finns med i avtalet fr&n 2013. Dÿiremot kan man tÿinka sig nya kontrakt
med "mjukare" vilkor d& det finns platser att hyra ut i garaget. ,ÿven om n&got fÿirdigt
avtalsfOrslag inte har framarbetats s& bed0mer styrelsen att ett nytt avtal inte skulle bli mycket
starkare tin de vanliga ett&riga parkeringsavtal som privatpersoner kan teckna direkt hos
Aspelin & Ramm.

Styrelsens fOrslag ÿir att ÿindra antalet parkeringsplatser som fOreningen fOrfogar Over p&
I&ng sikt fr&n 33 till 26 stycken. I s& fall tecknar fSreningen inte n&got nytt avtal om
parkeringplatser, gÿr inte in i samftillighetsanlÿ=iggning kring detta eller p& annat stitt stikrar
resterande 7 platser for fOreningen.

Motionen ÿr inltimnad av styrelsen

De sju temporÿra utomhusplatsema fortsÿtter f5reningen att hyra av JM s& Iÿnge de erbjuds
och efterfr&gan finns, gissningsvis som Iÿngst till &r 2019-2020. Dessa utomhusplatser kommer
dock troligen flyttas till n&gon annastans inom Juvel-omr&det, exempelvis omr&det mellan
jÿmvÿgen och Sÿterigatan.

Brf Tre Lejon p& Norra ,ÿ,lvstranden
Kontakt: styrelsen.brftrelejon@gmail.com
Hemsida: brftrelejon.se



Y  LEJON
BOSTADSRATTSFORENING

Extra bilaga till fOreningsst imma 2 juni

Bostadsrÿittsf0reningen Tre Lejon pÿ Norra Alvstranden har nyligen kallat till ordinarie
f0reningstÿimma torsdagen den 2 juni klockan 19:00. Lokalen ÿr sammantrÿidesrummet i
Magasinet, Bratter&sbacken 33, GGteborg.
Vid kallelsen till stÿimman s& missades att bifoga en fjÿirde motion som f0rsta gÿngen togs upp
pÿ den extra f0reningstt=imma som h011s den 30 september 2015. Eftersom motionen rGr ÿindring
av stadgarna s& behGver den tas upp for beslut vid tv& tillfÿllen. Detta ÿr allts& samma fOrslag till
indring som tick bifall d&.

GGteborg 18 maj 2016

Martin Uddeborg
Ordf0rande

Motion nr 4 - .ÿndring av stycket om Avgifter i stadgarna

FGrslaget avser att ttndra 7 § av stadgarna sÿ att kostnader for bredband och kabeI-TV kan tas
ut efter faktisk kostnad per Itigenhet istÿillet for som ordinarie &rsavgift som tas ut per
kvadratmeter.

Fjÿrde stycket i nuvarande utformning:
Avgifter

7§

Styrelsen kan besluta att i &rsavgiften ing&ende ersÿittning for vÿirme och varmvatten,
renh&llning, konsumtionsvatten, hushÿllsgas och elektrisk str0m skall erlÿiggas efter fGrbrukning
eller area, samt effer faktisk kostnad avseende sotning av r0kkanaler for de Iÿigenheter sore har
braskamin.

FOrslag till ny utformning fjÿrde stycket:
Avgifter

7§

Styrelsen kan besluta att i ÿrsavgiften ing&ende ersÿittning for vÿirme och varmvatten,
renhÿllning, konsumtionsvatten, hushÿllsgas och elektrisk str0m skall erlÿiggas efter fGrbrukning
eller area, efter faktiskt kostnad for bredband och kabeI-TV, samt efter faktisk kostnad avseende
sotning av r0kkanaler for de Iÿigenheter som har braskamin.

Ovriga stycken i § 7 skall kvarst& enligt nuvarande utformning

Brf Tre Lejon p& Norra Alvstranden
Kontakt: styrelsen.brftrelejon@gmail.com
Hemsida: brflrelejon.se
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Medlems- & hyresg istlista                BRF Tre Lejon P& Norra .ÿ,ivst

Urval
Ort

Byggnad

Uppgtmg

Typ             IMedtem

Namn                                                                             Objektnr

Sahlin Henrik  'ÿ ÿ(.=                                0011

Eriksson Kristina                                                                  0012

Pihelgas Tomas    "ÿP.,ÿ                            0012/
Llllehagen Marianne                                                                0021

Dumovski Robert                                                                     0022

PavIovic Jelena                                                                   0023

Thorngren Mats                                                                   0023

Hansson Jesslca                                                                  0031

Kader Shasmin                                                                   0032

Thornberg Marie                                                                  0033

Music Erdisa                                                                     0041

Music Erdisa                                                                     0041

Music Rejhan                                                                       0041

Music Rejhan                                                                             0041

Gustavsson Maria                                                                 0042

Svensson Eivor                                                                   0043

Pettersen Frode                                                                        0051

Tonteri Jarmo                                                                       0052

Tonteri Joonas                                                                      0052

Tonteri Maarit                                                                    0052

Knoph Inger                                                                        0053

Mellberg Fredrik                                                                     0054

Ingemarsson Madelene                                                                0054

Myrbÿck Anders                                                                     0055

Myrbiick Marcus                                                                        0055

Kjellson Annie                                                                       0061

Kjellson GSran                                                                    0061

Johansson Oskar                                                                    0062

Music Saida Selma                                                                 0063

Jonsson Charlotta     ÿ...ÿ-                                                      0064

Bogg Jonas(J-ÿ .ÿ                                                                      0065

Nordqvist Klas                                                                          0071

Nordqvist Mahsa                                                                  0071

Zenkert Carina                                                                    0072

Olsson Gertrud      ÿJ2 ÿ)                            0072

Butros-Landvik Antoinette                                                              0073
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I
Namn

Landvik Mattias

Aleksic Biljana

Aleksic Darko

PalmenSs Helen

Balapour Afsaneh

Mortazavi Moghaddam Hesam

Mortazavi Keivan

Mortazavi Moghaddam Sara

Bertilsson Anders

Kristensen Carsten

Holma Ulf

Nilsson Ulrika

Merkouds Dimitrios

Ingmansson Louise Maria

T6mblom Hans

Uddeborg Martin

Niva Nina

Frank Marie

S6derblom Tomas

Gustafsson H&kan "ÿk

Klavbom Jeaneffe (_ÿ.ÿ..

Hall Gunnar

Hall Chona Perez

H6ijer Christer    ÿ'

H61jer Marianne

Noushin Nasser

Ekbrand Mikael

Ekbrand Pernilla  rÿ)- t ÿ"ÿ"

Eriksson Berth

Eriksson Marianne

Johansson Eva    ÿ'._ÿI"ÿ

Lundqvist Peter

Nordÿn Anna

Nordÿn Tommy

T6rnqvist Karin

T6mqvist Peder

Falk-GrSnskog Anita

Gr6nskog Hans     eÿ

Wijk Carlsson Charlott

Carlsson Lars

Leufstadius Helena

Sigurdardottir Oddny

Maim GhdsUna

Maim Johan

Objektnr

0073

0081

0081

0082

0083

0083

0083

0083

0091
0092

0093

0093

0101

0101

0102

0103

0103

0111

0111

0112

0112

0113

0113

0121

0121

0122

0123

0123

0131

0131

0132

0132

0141

0141

0142

0142

0151

0151

0152

0152

0161

0161

0162

0162


