
            

                                       
Bostadsrättsföreningen Pinassen     
 
Information från Konstituerande möte den 22 april 2 013 
 
Efter avslutad föreningsstämma samlades de valda ledamöterna för ett konstituerande 
sammanträde. 
Inga förändringar gällande personer och befattningar skedde och här är den ”Nya” styrelsens 
sammansättning: 
Ordförande  Ulf Kareliusson 
Vice ordförande Jonas Sundin – Nyckelansvarig 
Sekreterare  Jan Årfelt 
Kassör  Conny Rosenhall 
Ledamot  Bertil Dahl 
Suppleant  Gösta Brolinsson - Husvärd 
Suppleant   Doris Engel 
Suppleant  Gulli Larsson – Hemsidesansvarig 
 
Kortfattad Information från Årsstämman den 22 april  2013 
 
Det fullständiga protokollet från stämman kommer snarast att läggas ut på vår hemsida under 
rubriken – Styrelsen/Årsmöten. Nedan följer en kortfattad summering från mötet. 
 

• Stämman besöktes av 35 personer vilket innebar att 21 av 34 bostadsrätter var 
representerade.   

• Resultatet för 2012 blev 355 660 och vår revisor anser att föreningen har en god 
ekonomi. 

• Valberedningens förslag till styrelse kan ni se ovan.  
• Till revisor valdes Urban Johansson från Ernst & Young och till Valberedning valdes 

Barbro Brolinsson (sammankallande), Elvy Gustafsson samt Mats Olsson. 
• Två motioner och några övriga frågor behandlades och stämman fattade nedanstående 

beslut: 
o Styrelsen fick i uppdrag att införskaffa en kraftig dammsugare för användning 

i vårt garage. Det skall vara en kombinerad våt/torr dammsugare. 
o Stämman beslutade att det nu också får sättas upp genomskinliga rullgardiner 

som solskydd på de inglasade altanerna/balkongerna. Mer information/regler 
om detta kommer att inskrivas i trivselreglerna. 

o Under övriga frågor beslöt stämman att festkommittén gör förra årets 
Glöggmingel till en återkommande tradition. 

o Blomgruppen föreslog tisdagen den 28 maj som allmän städdag. 
o Styrelsens tidigare beslut om att Mitra inte får använda sig av vår tvättstuga 

kvarstår. 
o Tidigare, ”borttappat” beslut om att målning av taken på våra 

altaner/balkonger redan var beslutat togs upp igen och fastställdes en gång till 
att gälla. Intresseanmälan har redan skickats ut.    

 
 Hör gärna av er till styrelsen om ni har några funderingar och idéer. Använd brevlådan i 
källaren eller skicka ett mail till brfpinassen@gmail.com . Tillsammans skall vi jobba för att 
göra Brf. Pinassen till ett trevligt, attraktivt och praktiskt boende                                   
                          
                                                                                                                                                   
Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 20 maj 2013.    
   


