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Protokoll
Björnenssamfällighetsföreningårsmöte
onsdag den 23 april 2019

1. Val av mötesordförande

Till mötesordförandevaldes Hans-Erik Andersson.

2. Val av sekreterare förstämman

Till mötessekreterarevaldes Sara Isaksson.

3. Val av tvåjusteringsmän

Till justeringsmänvaldes Monica Non-gård, Vargvägen 39B och Peter Sjöquist,Vargvägen 6.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5. Fråga om kallelse skett enligt §14

Årsmötetfann att såvar fallet.

6. Närvaroupprop,godkännandeav röstlängd

En röstper fastighet registrerades, totalt 43st.

7. Styrelsen och revisorernas berättelser.

Revisionsberättelsenärbifogad protokollet.
Camilla Backlund frånDeloitte rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsens berättelse:

Vi har haft en genomgång av undercentralerna (3st) och styrningen i dessa. Tvåentreprenörer
har undersöktvåraundercentraler och båda har konstaterat att det finns saker vi kan göraför
att kostnadsbespara. Vi väntarpåofferter föratt fåen helhetsbild.
Tvättstugornahar strulat en hel del men nu verkar det fungera med torkskåpen. Bravida har
bytt fläktar i tvättstugorna därav bättre luftfuktighet, som krävs föratt torkskåpen ska fungera
som de ska. Vi har reparerat mangeln i tvättstugan påMårdvägensidanvid ett flertal tillfällen
dåden inte används pårätt sätt. Nu ärden trasig igen. Önskemålatt det sätts upp instruktioner
hur den ska användas.
Vi har haft problem med en dörrtill ett soprum som \'i pro\'isoriskt har försöktlaga. Dörrenär
inte bytt p.g.a. framtida störrerenoveringar av soprum och garage.
Styrelsen har gjort ett välkomstbre\ till nyinflyttade som kommer att skickas ut till
nyinflx'ttade. Bre\'et innehåller information, såsom kod till soprum. hemsidan,
samlingslokalerna o.s.v.
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Vi har övergåtttill elektronisk hantering av fakturor föratt fåen säkrare och enklare
hantering.
Det pågårett jobb med en ny hemsida. Mer information kommer om detta närden ärklar.

8. Frågaom ansvarsfrihet förstyrelsen

Årsmötetbeslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet förverksamhetsåret 180101-181231.

9. Ersättningtill styrelse, revisorer och valberedning

Årsmötetbeslutar att ersättningsnivånhöjstill 140 000kr och fördelarersättningenmellan
ledamöter,revisorer och valberedning.

10. Styrelsens förslagtill utgifts- och inkomststat samt 2019 årsbudget

Stämman beslutade att anta styrelsens förslagtill utgifts- och inkomststat samt att godkänna
2019 årsbudget.
Det kommer att bli en höjningav månadskostnaden, det beror bland annat påatt fasta
kostnader stiger och att vi ser ett behov av framtida underhåll.

Höjningper månad:
2 rök 126ki-
3 rök 130kr
4 rök 133kr
5 rök 138kr

Retroaktiv hyra förperioden 2019-05-01—2019-06-30
2 rök 252kr
3 rök 259kr
4 rök 266kr
5 rök 276kr

11. Framställningarfrånstyrelsen

Asfaltering inom området:
Styrelsens förslagäratt skjuta påasfalteringen ett årtill (av ekonomiska skäl) men ändå

genomföralöpandeunderhåll därdet absolut måsteunder 2019.
Förslagetgodkänns av stämman. Stämmanönskaratt styrelsen upphandlar mindre maskiner
av dem som kommer att utförasnöröjningenframöver.

Modernisera undercentralerna:
Undercentralernas funktion äratt försevårafastigheter med rättvärme i förhållandetill
temperaturen utom- och inomhus. Styrelsens förslagäratt modernisera undercentralerna med
såkallade hubbar med svfte att ta en bättre fungerande värmetillförsel.Vi räknar med att detta
ska bidra till att löpandekostnader förvärme och underhåll kan sänkas. Uppskattat pris för
detta ärca 100.000kr.
Förslagetyodkanns a\' stämman.

Taklånen:
I samband med takomläyyninyen inom området 1999 toy samtalligheten ett äemensamt lån
förtakarbetena. Det högstaåterståendeenskilda taklånetärpåca 25.000kr. Totalt uppgår
samfallighetens till ca l 000.000kr idag. I syfte att ökamöjligheternatill att få lån förframtida
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investeringar som behövergörasföreslårstyrelsen att taklånen ska vara avbetalade till den 31
december 2019.
Förslagetbordlägges och ett mötemed berördamåstehållas. Styrelsen ska kalla alla
fastighetsägare som har kvar taklåntill ett separat möte. Styrelsen får i uppdrag att ta fram
mer information gällande taklånenoch ta fram ett förslagpåhur lånenkan betalas av.
Inriktningsbeslut frånstämmanäratt taklånet ska betalas under 2019.

12. Val av styrelse och styrelseordförande

Sandra Linder, Mv 108 Ordförande Omval 2 år
Stig Mellström,Mv 25 Ledamot Nyval 2 år
Maria Lundgren, Mv 30 Ledamot Omval 2 år
Kenneth Johansson, Mv 58 Ledamot Nyval 2 år
Tomas Ågren,Mv 121 Ledamot
Sara Isaksson, Mv 82 Ledamot
Johan Förste,Mv 72 Ledamot

Monica NoiTgård, Vv 3 9B Suppleant Nyval lår
Peter Brändström,Mv 119 Suppleant Nyval lår
Urban Hedman, Mv 28 Suppleant Omval lår

tom årsstämma

2021
2021
2021
2021
2020
2020
2020

2020
2020
2020

13. Val av revisorer, suppleant

Deloittes revisorer
TorbjörnSundén, Mv 40
June Fahlman, Vv 38A
Gun Bryggman, Vv 36B

revisor
suppleant
suppleant

l år
l år
l år

14. Val av valberedning

Lars Lindqvist, Mv 50
Lars Jonsson, Vv 27A
Carl Bäckman, Mv 84

Omval
Nyval
Nyval

l år
l år
lår

Sammankallande

15. Övrigafrågor

Vem åtgärdarskador efter snöröjningen?
En rundvandring har gjorts och till ska görasefter att snönhar tors\'unnit helt. Skadorna ska
åtgärdasav Riksbyggen.

Vi har många stora projekt framföross vilket tar mycket tid föralla i styrelsen. Det skulle
uppskattas om boende i området vill hjälpa till päområdet med mindre projekt som behöver
göras. Det kan t.ex. vara att laga staket, måla, plantera eller annat. Om du känneratt du har tid
och vill hjälpa till såmeddela oss. Du kan gärna läggaen lapp med ditt namn och vad du är
intresserad a\- att hjälpa till med i styrelsens bre\'låda intill tvättstugan på Varg\'ägen. 29A alt.
mailatill styrelsen (stvrelsen^'.bjornens.se)
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Häckarbörses överpåområdet. Styrelsen gören rundvandring införvårstädningenoch tar
kontakt med berörda.

16. Meddelande om plats därstämmoprotokollhållstillgängligt,Mötetavslutas.

Protokollet kommer att sättas upp i våratvättstugoroch påvårhemsida.

Protokollet justeras

Hans-Erik Andersson
Ordförande

öl
Monica Norrgård
Justerare

<-a Isaks:
Sekreterar
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Deloitte.
REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämmani BjörnensSamfällighetsförening
organisationsnummer 716415-1008

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utförten revision av årsredovisningenför
BjörnensSamfällighetsföreningförräkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31.

Enligt våruppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med ärsredovisningslagen och ger en i alla
väsentligaavseenden rättvisandebild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av
dess finansiella resultat föråretenligt
ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsenär
förenligmed årsredovisningensövrigadelar.

Vi tillstyrker därföratt föreningsstämmanfastställer
resultaträkningen och balansräkningen förföreningen.

Grund föruttalanden

Vi har utförtrevisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Värt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi äroberoende i
förhållandetill föreningenenligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigtfullgjort vårtyrkesetiska
ansvar enligt dessa krav,

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtatär
tillräckligaoch ändamålsenligasom grund förvåra
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det ärstyrelsen som har ansvaret föratt
årsredovisningen upprättasoch att den ger en
rättvisandebild enligt ärsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar ävenförden interna kontroll som de
bedömerärnödvändigföratt upprättaen
årsredovisning som inte innehållernågraväsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror påoegentligheter
eller påfel.

Vid upprättandetav årsredovisningen ansvarar
styrelsen förbedömningenav föreningensförmågaatt
fortsättaverksamheten. De upplyser, närsåär
tillämpligt, om förhållandensom kan påverka
förmåganatt fortsättaverksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpasdock inte om beslut har fattats om att
avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Vara mal äratt uppnåen rimlig grad av säkerhetom
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
någraväsentligafelaktigheter, vare sig dessa beror pä
oegentligheter eller påfel, och att lämnaen
revisionsberättelsesom innehållervara uttalanden.
Rimlig säkerhetären hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti föratt en revision som utförsenligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäckaen väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå pågrund av oegentligheter
eller fel och anses vara väsentligaom de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntaspåverka de
ekonomiska beslut som användarefattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA användervi
professionellt omdömeoch har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

" identifierar och bedömervi riskerna förväsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror päoegentligheter eller päfel, utformar och
utförgranskningsåtgärderbland annat utifrån
dessa risker och inhämtarrevisionsbevis som är
tillräckligaoch ändamålsenligaföratt utgöraen
grund förvårauttalanden. Risken föratt inte
upptäckaen väsentlig felaktighet till följdav
oegentligheter ärhögreänfören väsentlig
felaktighet som beror påfel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning,avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättandeav intern kontroll.

" skaffar vi oss en förståelseav den del av
föreningens interna kontroll som har betydelse för
vårrevision föratt utforma granskningsåtgärder
som ärlämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte föratt uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

" utvärderarvi lämpligheten i de
redovisningsprinciper som användsoch rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörandeupplysningar,

" drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använderantagandet om fortsatt drift vid
upprättandetav årsredovisningen. Vi drar ocksåen
slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentligosäkerhetsfaktorsom avser sådana
händelsereller förhållandensom kan leda till
betydande tvivel om föreningensförmågaatt
fortsättaverksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstevi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentligaosäkerhetsfaktorneller, om sådana
upplysningar ärotillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen, våraslutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhämtasfram till datumet
förrevisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelsereller förhållandengöraatt en förening
inte längrekan fortsättaverksamheten.
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Deloitte,
" utvärderarvi den övergripandepresentationen,

strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om
årsredovisningenåtergerde underliggande
transaktionerna och händelserna päett sättsom
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten förden. Vi måsteockså informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Uttalanden

Utövervårrevision av årsredovisningen har vi även
utförten revision av styrelsens förvaltningför
BjörnensSamfällighetsföreningförräkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31 samt av förslagettill
dispositioner beträffandeföreningensvinst eller
förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämmandisponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsenoch beviljar
styrelsens ledamöteransvarsfrihet förräkenskapsåret.

Grund föruttalanden

Vi har utförtrevisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Värtansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi äroberoende i
förhållandetill föreningenenligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigtfullgjort vårtyrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtatär
tillräckligaoch ändamålsenligasom grund förvåra
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det Sr styrelsen som har ansvaret förförslagettill
dispositioner beträffandeföreningensvinst eller
förlust.Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömningav om utdelningen ärförsvarlig
med hänsyntill de krav som föreningens
verksamhetsart, omfattning och risker ställerpå
storleken av föreningensegna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar förföreningensorganisation och
förvaltningenav föreningensangelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpandebedöma
föreningensekonomiska situation och att tillse att
föreningensorganisation ärutformad säatt
bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigtkontrolleras päett
betryggande sätt.

2(2)

" företagitnågonåtgärdeller gjort sig skyldig till
någonförsummelsesom kan föranleda
ersättningsskyldighetmot föreningen,eller

" pänågotannat sätthandlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar,årsredovisningslageneller
stadgarna.

Vårtmål beträffande revisionen av förslagettill
dispositioner av föreningensvinst eller förlust, och
därmedvårtuttalande om detta, äratt med rimlig
grad av säkerhetbedöma om förslagetärförenligt
med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhetären höggrad av säkerhet, men
ingen garanti föratt en revision som utförsenligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärdereller försummelsersom kan föranleda
ersättningsskyldighetmot föreningen,eller att ett
förslagtill dispositioner av föreningensvinst eller
förlustinte ärförenligtmed lagen om ekonomiska
föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige användervi professionellt omdömeoch har en
professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningenoch
förslagettill dispositioner av föreningensvinst eller
förlustgrundar sig främstpä revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärdersom utförsbaseras påvår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebäratt vi fokuserar
granskningen päsådanaåtgärder,områden och
förhållandensom ärväsentligaförverksamheten och
däravsteg och överträdelserskulle ha särskild
betydelse förföreningenssituation. Vi gårigenom och
prövarfattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärderoch andra förhållandensom ärrelevanta för
värtuttalande om ansvarsfrihet. Som underlag förvärt
uttalande om styrelsens förslagtill dispositioner
beträffandeföreningensvinst eller förlusthar vi
granskat om förslagetärförenligtmed lagen om
ekonomiska föreningar.

Umeåden 23 april 2019

Auktoriserad revisor

Revisorns ansvar

Vårtmålbeträffanderevisionen av förvaltningen,och
därmedvärtuttalande om ansvarsfrihet, äratt
inhämtarevisionsbevis föratt med en rimlig grad av
säkerhetkunna bedöma om någonstyrelseledamot i
någotväsentligtavseende:

BjörnensSamfallighetsförening
organisationsnummer 716415-1008


