
Bostadsrättsföreningen Pinassen i Karlstad 

4 april 2012 

Till samtliga medlemmar och bostadsrättsinnehavare: 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

 

Torsdagen den 19 april 2012 är du välkommen till föreningens tredje ordinarie föreningsstämma. 

Tid: kl 18:00 

Plats: Lagergrens gata 2 (fastigheten bredvid oss mot Kanikenäset) 

Anmälan: för planering av förtäring anmäl er till styrelsen (brfpinassen@gmail.com) senast 2012-04-16. 

 

Förslag till dagordning: 

1. Mötets öppnande 
2. Upprättande av deltagarförteckning 
3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
4. Val av justeringsmän för stämman 
5. Godkännande av dagordning 
6. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning 
7. Föredragande av årsredovisning inklusive resultat- och balansräkning 
8. Föredragande av revisionsberättelse 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fråga om arvoden 
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
13. Val av revisor och suppleant 
14. Val av valberedning 
15. Behandling av inkommna motioner 
16. Övriga frågor 

16.1 Festkommitté 
16.2 Blomgrupp inkl städdag 

17. Mötets avslutande 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga senast vid stämman. 

Styrelsen består idag av 5 personer och 3 suppleanter, sittande valberedning har lämnat förslag till styrelse 
för kommande året. 

Efter avslutad stämma finns det möjlighet att ta upp och diskutera övriga frågor. 

 

Varmt välkomna till stämman 

Styrelsen 



 

 

 



 

 

 

 



Motioner inkomna till årsmöte 2012-04-19 

 

Vårt tomma förråd 

Jag vill ta upp för diskussion vad vi ev. kan göra av det förråd som i vinter har använts för cykelförvaring. 

• ¤ Ha det fortsatt till förvaring av cyklar under vintertid? 

• ¤ Göra det till hobbyrum?  

• ¤ Hyra ut det till någon av affärslokalerna eller till lägenhetsinnehavare som driver verksamhet? 

• ¤ Förvara blommor över vintern? 

Ja det finns nog fler intressanta förslag som kan diskuteras på årsmötet. Den nya styrelsen kan ju ges i 
uppdrag att hitta på en passande lösning. Det är synd att det står tomt! 

MVH Jan och Monica Årfelt 

 

 

 

Rörelsestyrd belysning och solskydd i uterum 

 1) Rörelsestyrd belysning i förråd/cykelkällare. Motivering: Tråkigt när ljuset slockar medan man är där. 
Det finns ju rörelsestyrd belysning på många andra ställen, varför inte där? 

 2) Vi funderar på att montera solskydd i uterummet, typ lamellgardin. Är detta tillåtet? Det vore kanske bra 
med riktlinjer om enhetligt utseende. 

Lennart & Kerstin Romberg 

 

 

 

Parkeringsplatser i garaget 

Motion till årsmöte 2012 Brf Pinassen: 

Förslag gällande parkeringsplats i garage: Kölista för byte av parkeringsplats upprättas. När någon säljer 
sin bostadsrätt och flyttar skall tillhörande parkeringsplats göras tillgänglig för byte. Upprättad kölista 
tillämpas och gäller då även den plats som frigörs vid bytet. Bör gälla även om man väljer att hyra ut sin 
plats i andra hand en längre tid. 

Mats och Lis B4:1 



 


