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Styrelsen för Brf Cel~i~ten rar hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

Föreningens ändamå~OCh verksamhet
Föreningen har till änd ål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ifåreningenshus
upplåta bostadsläg~ er och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning.

Föreningens stadga~ I
Föreningens gälland~ s~adgar har registrerats hos Bolagsverket 2007-03-20.

Fastighet och lägen ~ e~srördelning Föreningens fastighe, ottsunda 41: 1 bebyggdes 1980-81 av Svenska Riksbyggen.

På fastigheten fmns 18 st bostadshus innehållande 188 st lägenheter och 2 st kvartershus.

Dessutom fInns 84 st g age och 130 st p-platser. I

Lägenhetsfördelnin :
41 st 2 rum o hkök
81 st3 rum o hkök
36 st 4 rum o h kök
27 st 5 rum o h kök
3 st 6 rum o h kök Total bostadsyta: 17 323 m2

Styrelse

Styrelsen har sedan or4inarie stämma 2010-04-28 bestått av:

Ordinarie

t.o.m. november 2010

atz
ed Hakopian

ela Ståhl
ta Bergvall
Dos Santos Baptista

In~ d Öfverberg

T r Hansson

G' en Jansson

Suppleanter

Fram till årsstämman! ~ar Johan Hedlund ordinarie ledamot och Anders Werner tom nov 2009

Revisorer

Ordinarie L'4r$ Jonasson
T~$as Winkvist

Borev Revisionsbyrå AB
Intern revisor

T~$s Jonasson
L~art Byström

Borev Revisionsbyrå AB
Intern revisor

Suppleanter



2 (13)Brf Cellisten
Org.nr 716401-2333

Maria Lindsbo
Carina Gregefalk
Torbjörn Backström

SammankallandeValberedning

Fastighetens tekniska statns
Våtrumsrenovering utf6rdes 2000.
Målning av f6nster och balkonger 2005.
Upprustning av garage samt målning av träfasader 2006.
Målning av tvättstugor och soprum, nytt torkrum samt ombyggnad av Gurkan 2008.
OVK och energideklaration samt bredbandsinstallation 2009.
För fastigheten fmns en ny underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen.

Lågenhetsöve rlå telse r
Under perioden har 17 (18) st överlåtelser ägt rum.
Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. För att upplåta
bostadsrätten i andra hand krävs beaktansvärda skäl, till exempel tillfälligt arbete eller tillfälliga studier
på annan ort då medlemmen under en tidsbestämd period inte själv har möjlighet att nyttja lägenheten.
Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt är förverkad och föreningen således berättigad
att säga upp bostadsrättshavaren för avflyttning, om lägenheten utan styrelsens tillstånd upplåtes i andra
hand.

Fastighetsrö rval tning
Styrelsen har under året haft 19 (15) st protokollf6rda sammanträden.
Den ekonomiska f6rvaltningen har handhafts av ISS Facility Services AB, Uppsala,
Lägenhetsf6rteckningen hanteras av ISS Facility Services AB, Uppsala.
Stig Pettersson med firma Stig Å Snickare har varit vice värd och fastighetsskötare.

Försäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via Adeförsäkring. I försäkringen ingår
ansvarsförsäkring för styrelsen, skadedjursförsäkring och även tilläggsförsäkring för bostadsrättshavare.
(Observera att denna ej ersätter hemförsäkringen.)

Föreningens fond rör yttre underhåll
Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden sker av beslutande organ som enligt
stämmobeslut är styrelsen och omf'öring görs via balanserat resultat.
Reservering har skett under året med 1 100 000 (700 000) samt 97 200 (97 200) kronor till garagefonden
och ianspråktagande med O (O) kronor.

Fastighetsskatt/avgift och inkomstskatt
Fastigheten har åsatts värdeår 1981. Enligt nu gällande lag är fastigheten beskattad med hel skatt.
För inkomståret 2009 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus tilll.272 kronor per
bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen.
Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.
För föreningen är det lägsta beloppet beräknat till 240 076 kronor d.v.s. 1 277 kronor per

bostadslägenhet.
För lokaldelen beskattas föreningen med 1 % av taxeringsvärdet.
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Intäkter och kostnader avseende fastighetsförvaltning är inte skattepliktiga, dock tas kapitalvinster samt
inlösta och sålda bostadsrätter upp för beräkning av inkomstskatt. Eventuellt taxerat underskott från
föregående år avräknas och är underlaget positivt sker beskattning med 26,3 %.
Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till 6 154630 (6 154630) kronor.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Arbeten enligt underhållsplan fortskrider bl a fläktbyte och målning av trappuppgångar, översyn av
utemiljö samt fortsatt underhåll av altaner.

Årsavgifter
Avgifterna sänktes 2005-01-01, 2006-01-01, 2007-01-01, 2008-01-01 samt 2011-01-01 med 1 %.
Senaste höjning var 2000-01-01 med 2%

Övrigt
Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av
basbeloppet (2011 =1 070 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2011 =428
kronor) vid varje pantsättning.
Påminnelseavgift uttages med 50 kronor därefter lämnas ärendet till inkasso till en kostnad på 160 kronor +
ränta.

Verksamhetsberättelse rör år 2010

Årsstämma och medlemsmöte
Föreningens årsstämma hölls den 28 april 2010.
Höstens medlemsmöte hölls den 13 oktober 2010. Vid mötet diskuterades bland annat hur vi ska fräscha
upp våra trapphus, medlemmarna enades om att det är viktigt att bevara målningarna i så stor
utsträckning som möjligt.

Uppdrag till styrelsen beslutade på årsstämman
En motion om plan för bättre information och mer engagemang antogs av stämman. Uppdraget innebär
att styrelsen ska ordna extra träffar för möjlighet för medlemmar att utbyta ideer och ta upp frågor. Två
sådana träffar har ordnats genom festliga tillfällen: sommarfesten och decemberfIkat. Vid båda tillfällena
var det enda som togs upp av medlemmarna att det var trevligt att dylika tillfällen har ordnats.

Cello blad
Under året har 4 stycken Celloblad delats ut.

Hemsidan
Föreningens hemsida, www .brfcellisten.se , har fortlöpande uppdaterats av vår webbmaster Matts
Josefsson.

Underhållsarbeten
Det största arbetet har varit att upp gradera vårt värmesystemet i syfte att förbättra inomhusklimatet och
att sänka värmekostnaderna.
Radonmätning har utförts i alla berörda lägenheter och åtgärder för att sänka radonhalterna har vidtagits i
några lägenheter, bland annat tätning av kopplingsbrunnar och installation av radonsug.
Vår trädgårdsentreprenör fortsätter arbetet att göra vår utemiljö fmare och bättre.
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Styrelsens arbete
Två styrelsemedlemmar har gått en halvda sutbildning i styrelsearbete för bostadsrättsföreningar.
Två böcker avseende styrelsearbete och bo tadsrättsföreningar har köpts in till styrelsen för fortbildning.
Rutiner för styrelsens arbete har upprättats ch dokumenterats för att kvalitets säkra arbetet och för att
underlätta för nya medlemmar att snabbt o .entera sig i arbetet.

Övrigt
Återkommande problem med att soprumm missbrukas som återvinnings stationer har medfört att
styrelsen har satt upp en kamera i soprum 5 (Cellovägen 77), detta har medfört att missbruket har
minskat avsevärt.
En julklapp från styrelsen i form aven pre entcheck delades ut till alla medlemmar.
Arbete med att upprätta avtal för utvidgad teplats har påbörjats.

Flerårsöversikt 2010 2009 2008 2007 2006

109 0531
1 2 4 586
1 1 0000

7200
9 8 8 086

21600
2759

111
607

10 969
808
700
97

8738
194

2

10 950 602
1 657 297
1 500 000

97200
8 038 086

97 200
2906

68
613

11041
907
900

6538

3

11141
1737
1700

5638

3

Nettoomsättning
Resultat före reservering

Reservering yttre reparationsfond
Reservering garagefond
Saldo yttre reparationsfond
Saldo garagefond
Lån per kvm yta
Kassalikviditet (%)
Årsavgift bostäder kronor/kvm

Förslag till vinstdisposition I
Styrelsen föreslår att till förfogande ståen~e vinstmedel:

-1 068 539
1 254 586

ansamlad förlust
årets vinst

186 047

disponeras så att

186047i ny räkning överföres

Föreningens resultat och ställning i övri~ framgår av efterf6ljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar. j

587
678
000
200
086
400
816

87
613

585
357
000

O

086
O

081
73

619

988
164
000

O

086
O

284
113
626
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Resultaträkning Not 2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-01
-2009-12-31

Föreningens intäkter 1 10900531 10969587

2
3
4

5
6

-2 229 032

-4 632 959

-422 788

-72 929

-1148500

2 394 323

-1 734 368

-4 820 297

-357 224

-53 060

-1148500
2 856 139

Föreningens kostnader
Underhållskostnader
Driftskostnader
Förvaltnings- och externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar
Resultat röre finansiella poster

7
8

11
-1150
1254

Övriga ränteintäkter och liknaride resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

7
-2 054

808

Resultat före skatt 1 254 586 808 678

Årets 

resultat 1 254 586 808 678

098
835
586

400
860
678
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Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anlä ggningstillgånga r

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader
Mark

9 56 492 533

3 700 000

60 192 533

57641
3700

61 341

Summa anläggningstillgångair 60 192 533 61 341 033

Omsättningstillgångar

12503
222746
235 249

23
217
241

Hyres- och avgiftsfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10

2 008 000
2968616
4 976 616

8000
2 540 784
2 548 784

Kassa och bank
Kassa och bank
Avräkningskonto ISS Facility Services AB

Summa omsättningstillgångar 5211 865 2 790 736

SUMMA TILLGÅNGAR 65 404 399 64 131 769

033
000
033

982
970
952
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Not 2010-12-31 2009-12-31Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

12
13

3 455 940
271 242

10129686
13 856868

3455
271

8932
12 659

Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser

Upplåtelseavgifter
Yttre reparationsfond

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

-1 068539
1 254 586

186 047

-680017
808 678
128 661

Summa eget kapital 14042 915 12 788330

Långfristiga skulder
Fastighetslån 14 46 650 007 48 136757

1 149000
549 802
21 669

1 192569
1 798 436
4711476

649
299

16
1126
1 114

3206

15
16

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av fastighetslån
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 65 404 399 64 131 769

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 66 909 000
66 909 000

66 909 000
66 909 000

IngaAnsvarsrörbindelser

940
242
486
668

000
805
646
993
238
682
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Tilläggso pplysningar

Red ovisoiogs p rio ci per

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.
Smärre omgrupperingar av f g års siffror har skett.

Anläggningstill gångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader 75 år :
Våtrumsrenovefing 20 år ,.,' ~

Markvärdet är inte foremål for avskrivning.

Finansiella instrument
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.
Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, d. v .s. skatt som ska betalas eller erhållas avseende
aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller
erhållas från Skatteverket.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Föreningens fond för yttre underhåll
Reservering till föreningens fond för yttre underhåll sker genom omföring mellan fritt och bundet eget
kapital och sker efter att behörigt organ har fattat beslut. Motsvarande gäller för ianspråktagande av
medlen.
Behörigt organ är styrelsen enligt beslut på föreningsstämman..

N yckeltalsdefmi tioner
Kassalikviditet visar föreningens kortsiktiga betalningsförmåga, beräknas som förhållandet mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.
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Noter

Not 1 Föreningens intäkter

2010

267111
29 066

6150

10630136

124 080

-14059
-188919

38 474

8492

10 900 531

2
267

28
7

10 630
157
-11

-188
40
36

10969

Hyresintäkter garage
Hyresintäkter p-platser
Hyresintäkter övriga objekt
Årsavgifter bostäder
Kabel-TV/Internet

Hyresbortfall./.
Avsättning inre reparationsfond
Ersättningar och intäkter
Fakturerade kostnader

Not 2 Underhållskostnader

2010
487 976

1 673 632
O

61 250
6175

2 229 033

2009
277 673
573 950
358 360
248 629
275 755

1 734 367

Löpande reparationer
Reparationer och underhåll enligt underhållsplan
Planerat underhåll av tele/TV /porttele
Planerat underhåll av planteringar
Planerat underhåll av garage och p-plats

Not 3 Driftkostnader
2010

541 344
92 476
58 232

O

48516
O

78015
471 937

2 023 979
451 547
271 724
168337

2835
133 364
262 096
28 557

4 632 959

2
535
83
62

214

78
23

516
1954

447
268
161

8
159
262

44
4820

F astighetsskötsel/ städning entreprenad

Fastighetssköt utöver avtal
Städning en! avtal

Obligatorisk ventilationskontroll
Besiktning! servi cea vtal

Energideklarationer
Yttre skötsel/snöröjning

Fastighetsel
Uppvännning
Vatten

Sophämtning
Fastighetsfårsäkring
Självrisk/reparation fårsäkringsskador
Kabel-TV och internet
F asti ghetsskattJ fastighetsavgift

Övriga driftkostnader

009
687935800128920676919807905587

009728375999032

O250752831302409

044485000

159006

924
296
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Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader
2

62
101
23

134
101
422

2009
101713
96 993
14000

133180
11338

357 224

Administration, kontor och övrigt
Styrelse- och mötesarvoden
Revisionsarvode

Förvaltningsarvode
Övriga externa tjänster

Not 5 Personalkostnader
2010

23 395
9 0~9

40116
259

72 929

2
19

34

53

Löner
Ombudsarvode
Sociala avgifter

Övriga personalkostnader

Not 6 Avskrivningar
2

818
330

1148

2009
818500
330 000

1148 500

Byggnad enligt plan på restvärde år 2000 10/75
Våtrumsrenovering år 10/20

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2010

11098
11 098

2009
7400
7400

Ränteintäkter

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2010

1150670
165

1 150 835

2
2054

2054

Räntekostnader
Övriga skuldrelaterade poster

010827000375

484
102
788

009420673313

O060

010500000

500

009665

195
860
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Not 9 Byggnader
2010-12-31
65 667 428

6 600 000

72 267 428

2009-12-31
65 667 428
6 600 000

72 267 428

Ingående anskaffningsvärde byggnad
Våtrumsrenovering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-14626395
-1 148500

-15774895

-13477

-1148

-14626

Ingående avskrivningar enligt plan
Arets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde 56 492 533 57 641 033

Taxeringsvärden byggnader
Taxeringvärden mark

83031 000
20 571 000

103 602 000

78116
19571
97 687

I utgående redovisat värde ingår våtrumsrenovering 3 300 000 (3 630 000) kronor

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2010-12-31
177133

1583
30 632
13398

222746

2009-12-31
168337

O

29116
20 517

217970

Förutbetald försäkring
Upplupna ränteintäkter
Förutbetald kabel-tv
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Not 11 Förändring av eget kapital
Inbetalda

insatser
Belopp vid årets ingång 3 455 940
Årets reservering yttre
fond
Årets reservering
garagefond
Disposition av roregående
års resultat:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Övr bundet

eget kapital
271 242

Yttre rep.
fond

8 932 486

Balanserat
resultat

-680017

Årets
resultat
808 678

1 100000 -1100000

97200 -97 200

808 678 -808 678
1 254 586
1 254 5863 455 940 271 242 10 129 686 -1 068 539

895
500
395

000000

000
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Not 13 Upplåtelseavgifter
Hyresrätt nr 92, 96,97,99 och 101 har ombildats till bostadsrätter och vid försäljning översteg
marknadsvärdet insats enligt ekonomisk plan med 63 023, 16 523, 83 023, 42 779 rersp 65 894 kronor.

Not 14 Fastighetslån
2010-12-31 2009-12-31

Långivare -räntesats -ränteändring
Swedbank -2,56% -2013-03-26
Swedbank -3,46% -2015-03-25
Swedbank -3,65% -2015-06-28
Avgår kortfristig del .f.

17 304 007

14930000
15565000
-1149000
46 650 007

17445757
15275000
16 065 000

-649 000
48 136 757

Not 15 Övriga skulder
2010-12-31

1181815
10754

1192 569

2009-12-31
1 124 789

2204

1 126 993

Inre reparationsfond
Källskatter

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2010-

5
2

19
75

1
65
6
1
1

179

2009-12-31
46 500

16919

45 042

702 260

9262

202 856

47599

29 800

14000

1114238

Upplupna löner och arvoden
Upplupna sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Förskottsbetalda hyror/avgifter
Upplupna driftskostnader

Upplupna uppvämmingskostnader
Upplupna elavgifter
Övriga upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Beräknat arvode for revision

12-31

541779334540381688232591

193343839000

8436
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Uppsala den
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Uppsala
RESULTAT RESULTAT BUDGET

2009 2010 2011

293 288 282
10630 10630 10524

158 124 124
-189 -189 -189

40 37 30
1 2 O

37 8 O

10970 10900 10 771

558
93
70

536
83
63

214

541
92
58

49
78
24

277
78

488
O

60
500

50

Avser tusentals kronor -!kr

Hyresintäkter
Årsavgifter bostäder
Kabel-TV
Avsättning inre rep. fond ./.

Parkeringsavgifter
Övriga intäkter
Fakturerade kostnader

RÖRELSENS INTÄKTER

Fastighetsskötsel entr.
Fastighetsskötsel entr. utöver avtal
Städning entr.
Obligatorisk ventilationskontroll
Serviceavtal

Energideklarationer
Yttre skötsel

Löpande reparationer/underhåll
Löp rep/underhåll planteringar ffi ffi

161
8

168
3

159

Elavgifter
Uppvännning
Vatten & avlopp

Sophämtning
Container/grovsopor
Fastighetsförsäkringar
Självrisk/reparation försäkringsskador
F örsäkringsersä ttningar
Kabel-TV
Internet
Fastighetsskatt
Traktor ink! skatt o försäkring
Övriga driftskostnader
Inkasso/ avhysning/U C

Styrelsearvode enligt budget
Mötesarvode
Revisionsarvode

Förvaltningsarvoden
Överl å telse-/p antfö rskri vningsko stnad

Övriga förvaltningskostnader
Övriga externa tjänster
GårdsskötseVsnö
Ombudsarvode
Lagstadgade sac avg

Avskrivning byggnad

RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSENS RESULTAT

262
12

33
25
50
47
14

133
37
40
Il
20
-l

34
1149

118
15

262
10
19
7

50
51
23

134
8

48
101
23
9

41
1149

124
15

267
15
50

120
75
72
22

140
O

30
20
45
15
57

1149

Övriga ränteintäkter klientmedel

FINANSIELLA INTÅKTER

Räntekostnader fastighetslån

FINANSIELLA KOSTNADER

RESULTAT

o7 Il

809 1254
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09-12-31 10-12-31 11-01-011
O O O

-700 -1100 -1100

-97 -97 -97

Ianspråktagande av yttre reparationsfond
Reservering till yttre reparationsfond ./.
Reservering till garagefond ./.

712 57 33

09-12-31 10-12-31 11-01-01
Balanserat resultat en! BR 128 186 186

Yttre reparationsfond en! BR 8 738 9 838 9838
Garallefond 194 291 291

BUDGET INKLUDERAR FÖUANDE SÄNKNINGAR:

Årsavgifter 1% FROM: Il-Dl-Dl
Kabel-TV 0% FROM: Il-Dl-Dl

Boendekostnad jan 2011 608 kr/kvm + 55 TV/bredband
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BOREV revisionsbyrå AB
Registrerat revisionsbolag

Bostadsrättsföreningen CellistenTill föreningsstämman i
arg. nr. 716401 -2333

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltnin~1 i
Brf Cellisten för räkenskapsår 2010.01.01 -2010.12.31. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar
är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär 81tt
jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhl3t
försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i
räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de bet),delsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den s,amlade
informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet
har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningerl. Jag
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen
om ekonomiska föreningar, bostadsrätts lagen, årsredovisningslagen eller föreningens
stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalanden ned;an.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övrig,a. delar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk.ningen,
disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



2011-03-06

REVISIONSBERÄ TTELSE

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Cellisten
Org.nr. 71.6401. -2333

Jag har granskat årsredovisningen och bokforingen samt styrelsens forvaltning for
räkenskapsåret 2010-01-01 -2010-12-31 genom att ha tagit del av allt bokforingsmaterial
och samtliga styrelseprotokoll.

Granskningen har bestått aven genomgång av ett urval av underlag från föreningens
bokf6ring vid vilka jag inte funnit några avvikelser eller oegentligheter.

Genomgången av styrelsens protokoll visar också att styrelsen följd upp årsmötets beslut
sann bevakar och aktualiserar nödvändig underhållsplan, aktivt driver nya som gamla frågor i
medlemmarnas intressen samt påbörjat en viktigt kvalitets säkring av styrelsens arbete och
rutiner.

Föreningens ekonomi är solid med fonder av avservärd storlek avsatta för det långsiktiga
underhållet.

Jag har inget att anmärka på styrelsen redovisning eller förvaltning och tillstyrker att
föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tomas Winqvist
Cellovägen 19
Internrevisor



Fråga om styrelsens arvode till årsmötet 2011

Syfte
Syftet med denna skrivelse är att ge ett underlag för att revidera styrelseledamöternas arvodc~.

Bakgrund
Fråga om arvode till styrelsen ställs på varje årsstämma. För närvarande är arvodet 50 000 kronor att
fördela bland ledamöterna och suppleanterna per år. Arvodet har inte höjts på flera år.

Problemanalys
Att arbeta i styrelsen för Cellisten ställer höga krav på kompetens, engagemang och närvaro. Det är
många arbetsuppgifter förutom att sitta på möten som ska utföras. Va1j e styrelsemedlem lägger ner
mellan 1-8 timmar i veckan på sitt uppdrag. Det är önskvärt att arbetsbördan ska fördelas mc~r lika
mellan ledamöterna samt att arvodet är rimligt för den tid man lägger ner. Styrelsen bedömer att
50 000 kronor att dela på är en för låg summa för att motivera kompetenta, drivande och engagerade
ledamöter i framtiden.

Fråga om arvode
En stående fråga på föreningsstämman är vilket arvode styrelsens ska ha och det är sittande styrelses
uppgift att föreslå arvode för nästkommande styrelse. Nuvarande styrelse föreslår att beräknings-
modellen för arvodet till styrelsens ledamöter görs om så att det beräknas per lägenhet. Styrelsen har
studerat andra föreningars beräkningsmodeller för styrelsearvode att kommit fram till att en summa
per lägenhet skulle passa Cellisten. Cellisten har 188 lägenheter, med en summa om 400 kr per
lägenhet och år skulle arvodet till styrelsen bli 75200 kronor. Det är visserligen en ordentlig höjning
från 50 000 kronor, dock ska det tas i beaktande att arvodet inte har höjts på flertalet år och därför
kraftigt släpar efter.

OBS! Detta blir inte en extra avgift for den enskilda medlemmen, det illustrerar endast en
beräkningsmodell.

Sittande styrelse föreslår följande arvode till nästkommande styrelse
a) Att arvodet till styrelsens ledamöter beräknas som en summa per lägenhet.
b) Att summan per lägenhet för 2011 och tillsvidare är 400 kronor.



Proposition avseende ändringar i stadgarna 10§ till årsmötet 2011

Syfte
Syftet med denna proposition är att ändra i stadgarna 10 § så att styrelsens sammansättning ändras från att
bestå av både ledamöter och suppleanter till att endast bestå av 6-10 ledamöter och inga suppleanter.

Bakgrund
I Cellistens stadgar står det i 10 § att "Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt minst en

och högst fyra suppleanter och väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie

stämma hållits. Mandattiden för ordinarie ledamöter är normalt två år och för suppleant ett år. O1nval kan

ske."

Praxis i Cellisten under flertalet år har varit att ha 5 ledamöter och 3 suppleanter dvs. 8 stycken
styrelsemedlemmar som väljs av stämman.

Det fmns ingenting i lagstiftningen om att man måste ha ledamöter och suppleanter. Syftet med att ha

suppleanter är att de ska ERSÄTTA ledamöterna. I Cellistens styrelse gör suppleanterna mer än att ersätta,

de är nödvändiga för att styrelsens arbete alls ska fungera.

Problemanalys
Att arbeta i styrelsen för Cellisten ställer höga krav på engagemang och närvaro. Det är många arbets-

uppgifter förutom att sitta på möten som ska utföras. Varje styrelsemedlem lägger ner mellan l-~; timmar i

veckan på sitt uppdrag. Det är ganska ojämnt fördelat med arbetsbördan.

Ledamöterna i styrelsen har sina fasta uppgifter inom styrelsen och till detta tillkommer uppgifter som ska

lösas mellan mötena. Suppleanterna har inte tilldelats sådana fasta uppgifter men de fårväntas alltid delta i

de arbetsuppgifter som ska fårdelas inom styrelsen. Eftersom de är suppleanter (och ersättare) är det ändå

med viss tvekan som arbetsuppgifter delas ut till dem och risken är att ledamöterna då får en får stor

arbetsbörda. En fungerande styrelses arbete bygger på att alla valda personer ska arbeta aktivt mc~d

styrelsens uppgifter.

Det fmns också en viss osäkerhet kring ansvar och roller vad gäller suppleanter. Är de ansvariga bara rör de
beslut då de har ersatt en ledamot eller när de är inblandade i diskussioner? Hur mycket ansvar och
uppgifter kan man lägga på en suppleant? Alla som sitter i styrelsen har en påverkan på diskussioner och
beslut, en bra styrelse tar också hänsyn till allas åsikter, men då blir ansvarsfrågan otydlig.

Förslag till ändring
Propositionen föreslår att styrelsens sammansättning ändras till praxis på 7 ledamöter men ett m~tXantal om
10 utan suppleanter. Förslaget ämnar att ta höjd för större arbetsbördor som i dagsläget inte kan J:orutses,
därför föreslås 10 ledamöter som en övre gräns. Styrelsen bedömer i dagsläget att det nonnalt in1:e behövs
fler än 7 personer för att klara arbetet i föreningen. Att "lyfta upp" alla till ledamöter gör rollerna: och
ansvarsfördelningen tydligare. I 11 § i stadgarna står att "Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsför
när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter" vilket s~yrelsen
tolkar som att minst 4 ledamöter måste närvara för att beslut ska kunna fattas om 7 stycken sitter i
styrelsen. Erfarenheten visar att (minst) 4 ledamöter alltid är närvarande vid mötena och 7 arbetande
ledamöter därför skulle vara ett lämpligt antal.

Om stämman bifaller yrkandet ska detta befästas på en extrastämma som hålls inom en månad från
ordinarie stämma. Om yrkandet bifalles även på extrastämman kommer de personer som valts in till
suppleanter på ordinarie stämma "omvandlas" till ledamöter utan extra val. För att det ska bli en bra
fördelning på mandattiden föreslår styrelsen följande lösning:

Propositionen yrkar följande
Att 10 § i stadgarna ändras så att den istället får lydelsen

10 § Styrelsen består av minst sex och högst tio ledamöter och väljs av föreningen på ordinarie .j:tämma för
tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Mandattidenjör ledamöter är normalt två år. O1nval kan
ske.
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Proposition avseende avskaffandet av inre fond till årsmötet 2011

Syfte
Syftet med denna proposition är att ändra i stadgarna 9 § så att meningen avseende avsättning får
individuella underhållsfonder tas bort.

BakgrundI Cellistens stadgar står det i 9 § att " Bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder bildas genom

årliga avsättningar motsvarande den beräknade genomsnittliga kostnaden för underhåll."

Problemanalys
Det administrativa arbetet med att hantera den inre reparations fonden är betydande och tar stor del av
framförallt sekreterarens tid. Det tar också tid och energi för medlemmen att få ut sina pengar från
föreningen. Det är helt enkelt en mängd onödiga papper och pengar som skickas hit och dit. Cellistens
styrelse har ingen önskan att på detta sätt genom att begära kvitton och bankuppgifter administrera
medlemmarnas pengar. Dessutom finns känslan av överförmynderi från föreningens sida. Styrelsen
anser att de pengar som medlemmen betalar in till den inre fonden hellre kan behållas av medlemmen
och avsättas på eget valt sätt för reparationer. En känsla av "orättvisa" kan också komma från
medlemmen om man i flera år betalat in avgiften men inte utnyttjat detta innan man flyttar. Om den
"inre fonden" tas bort sänks månadsavgiften.

Styrelsen har undersökt hur andra fåreningar gör och kommit fram till att få fåreningar har 1::var
systemet med inre fonder just på grund av att det känns fåråldrat och innebär onödigt merarbete får
alla inblandade.

Förslag till ändring
Propositionen föreslår stadgarna ändras så att avgift för individuella underhålls fonder tas bort.
Månadsavgiften för lägenheten sänks och de pengar som finns i fonden betalas ut i en klumpsumma
till medlemmen.

Om stämman bifaller yrkandet ska detta befåstas på en extrastärnma som hålls inom en månad från
ordinarie stämma.

Styrelsen yrkar följande
Att 9 § i stadgarna ändras så att den istället får lydelsen

9 § Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det
verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet ge~!omförts,
med ett belopp motsvarande den fastställda underhålls planen. Den vinst som kan uppstå på
föreningens verksamhet skall balanseras i ny räkning.
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