Protokoll från ordinarie årsstämma brf. Stjärnfallet 21
TID: Tisdag 21 maj 2019, kl.18.30
PLATS: Frälsningsarmén - Observatoriegatan

1

Öppnande
Föreningens ordförande Anne Nyqvist öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen fastställs

3

Val av stämmans ordförande
Michael Nyqvist väljs till stämmoordförande

4

Anmälan av stämmans ordförandens val av protokollförare.
Stämmoordförande anmäler Niklas Lindberg till protokollförare.

5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jonas Strömgård och Linnea Wiklund väljs till justeringsmän och rösträknare

6

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman finner sig kallad i behörig ordning.

7

Fastställande av röstlängd
Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning som röstlängd. Totalt närvarar 39
röstberättigade medlemmar och sju företräds genom fullmakt.

8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelseordförande Anne Nyqvist håller en genomgång kring frågor som kommit in
gällande föreningens ekonomi. Utöver detta gjordes av stämmans ordförande en
genomgång av årsredovisningen. Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen
och lägga den till handlingarna.

9

Föredragning av revisorns berättelse
Stämman beslutar att revisorns berättelse är föredragen och läggs till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag,
angivet i årsredovisningen.
12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13 Beslut arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Stämman beslutar att styrelsen arvode för nästkommande verksamhetsår ska vara
3,0 inkomstbasbelopp att inom sig fördela. Stämman beslutar enligt förslaget.
Stämman beslutar att revisionsarvode för föreningens revisor för nästkommande år
ska utgå enligt godkänd räkning.
14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Lars Skoglund och
Ulrika Lundgren föreslås för omval på 2 år. Håkan Eriksson föreslås för nyval på 2 år.
Teenie Bennerholt, Kerstin Karnot, Jonas Ericsson och Niklas Lindberg på ytterligare
1 år. Övriga nominerade är Camilla Gidlund, Chantal Meeuwisse och Staffan
Holmberg.
Stämman väljer enhälligt Teenie Bennerholt, Kerstin Karnot, Jonas Ericsson, Niklas
Lindberg, Lars Skoglund, Ulrika Lundgren och Håkan Eriksson såsom ordinarie
ledamöter, varav de fyra förstnämnda på ett år och de tre övriga på två år.
15 Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman väljer Pär Carlsson till revisor, auktoriserad revisor på Conseil Revision AB
på ett år. Ingen revisorssuppleant utses.
16 Val av valberedning
Stämman väljer Michael Nyqvist, Staffan Holmberg och Kalle Andersson som
valberedning till nästkommande ordinarie föreningsstämma med Michael Nyqvist som
sammankallande.
17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
anmält ärende
- Motioner
Staffan Holmberg går igenom de fem inlämnade motionerna och drar tillbaka
samtliga motioner baserat på den information som givits till medlemmarna.
18

Avslutande
Michael Nyqvist förklarar stämman avslutad och tackar alla som närvarat.
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