Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Appelgarden den 10 maj z1].l

1. Stämmans öppnande
Börje Justrell hälsade välkommen och förklarade stärnman öppnad.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes"

3.

Val av stämmoordförande
Vol krna r Kettna ker va ldes till stä m moordföra nde.

4.

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Barbro Wong valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika

rösträknare

Susanna Hoff och Göran Marsh valdes tilljusterare och rösträknare.

6.

Fråga onn stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7.

Fastställande av röstlängd
2l- röster var representerade.

8"

Föredragning av årsredovisning
Årsredovisn inge n föred rogs.

9.

Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen föredrogs.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resu ltat- och ba la nsrä kningen faststä I ldes en hä I I igt"
1L. Beslut om resultatdisposition

5tämman beslutade enhälligt att resultatet disponeras I enlighet med
styrelsens förslag.
L2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
5tä m rna n beslutade en hä lligt om a nsva rsfrihet fön styrelsefeda möterna.
l-3. Beslut om arvoden för styrelse och revisor

Stämman beslutade enhälligt att styrelsearvode ska utgå rned L50 000 kr (inkl.
skatt och exkl. sociala avgifter).

5tämman beslutade enhälligt att revisorsarvode ska utgå enligt löpande
räkning.

eventuella styrelsesuppleanter
Sittande styrelse omvaldes enhälligt på ett år. Ledamöter: Barbro Wong, Lars
Olsson, Börje Justrell, Gebhard Eisenlauer, Jakob Jönsson, Victor Norman, Faiza
Abdul Kadir" Suppleant: Mikael Hedendahl.

14. Val av styrelse och

revisor och eventuella revisorssuppleanter
Staffan Zander, Baker Tiliy Mapema valdes enhälligt.

15. Val av

valberedning
Stina Bergman Blix och Per Han valdes enhälligt med Fer sonr
sammankallande.

16. Val av

i.7. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmarna
Styreisens förslag: Att enklare arbetsuppgifter, sorn ligger utanför styrelsens
ansvarsområde, efter anmälan av intresse samt beslut av styrelsen, kan
utföras av boende rnot en ersättning på 100 kr per tinrme.
Förslaget bifölls enhälligt. Styrelsen uppdrogs att sarnmanställa en lista på

arbetsuppgifter som kan komma ifråga,

Motion: Förslag att vi köper in pingisbord till föreningslokalen.
Motionen bemöttes av styrelsen med motivering varför genomförande av
förslaget inte tillstyrks av styrelsen. Förslagsställaren förklarade sig nöjd varför
någon omröstning inte gjordes.
L8.

Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20.30.

.L

ui \/ri v,1/ ..;',:
.

'

L/

_?1.{.L.,/

L

i
V

Barbro Wong
Protokollförare

J

ustera re

VtAIhJ
Volkmar

M

Kettnaker
Ordförande

Göran Marsh
J ustera re

