Protokoll ârsstämma brf Barkarby äng
2016-05-31

Ordinarie ársstämma brf Barkarby Ang (769626-1655)
Tid och plats

31 maj 2016, H. 18.30 pa äldreboendet Flottiljen, Korpralsvagen 53-55, Järfälla
Närvarande
Se bilaga 1

§ 1 Mötets oppnande
Mauritz Ringvall hälsade alla välkomna och fOrklarade Arsstämman oppnad

§ 2 Val av stãmmoordförande
Stämman beslutade all välja Christer Ronnquist till mötesordfOrande

§ 3 Anmälan av ordfôrandcns val av sekreterare
Christer Ronnquist anmälde Tobias Blomberg till mötessekreterare

§ 4 Faststãllande av dagordning
Stämman beslutade aft godkanna dagordningen med tillagg av
av rostlangd”

§ 6; “Fastställande

§ 5 Val av tvã personer att jämte ordfórande justera protokoliet tillika rbsträknare
Stäniman beslutade all välja Ann-Charlotte Wenger Sörman samt Robert Green
till all justera protokollet tillilca rösträknare

§ 6 Fastställande av rostlängd
Antalet rostberalligade medlemmar närvarande räknades till 17 personer.

$tämman beslutade all fastställa rostlangden.

§ 7 Frága om kallelse till ãrsstämman behorigen skeft
$tämman beslutade all anse irsstämman enligt stadgama behorigen utlyst

§ 8 Föredragning av styrelsens ársredovisning
Forvaltningsberällelsen samt ársredovisningen fOr foregãende verksamhetsâr
presenterades fOr rsstämman. Inga ftâgor angáende dessa uppkom frin stämman.
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Arsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse
Revisorsberättelse presenterades fOr àrsstämman. Inga frâgor angáende denna
uppkom fran stämman.
Stämman beslutade all lagga revisionsberättelsen till handlingama.

§

10 Beslut om fastställande av resultatberäkningen och balansräkningen

$tämman beslutade all fastställa resultat- och balansrakningen.

§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av fdrlust enligt
fastställd balansräkning

Stämman beslutade all fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens fOrslag.

§ 12 Beslut I friga om ansvarsfrihet for styrelsens ledamöter
$tämman beslutade all bevilja den avgãende styrelsen ansvarsfrihet

§ 13 Beslut om arvorden
a) Beslut om styrelsens arvode
Stämman beslutade all arvodet fOr styrelsen fOr nästkommande verksamhetsir
uppgãr till elI prisbasbelopp exidusive sociala avgifter.
b) Beslut om revisorns arvode
$tämman beslutade all arvodet fOr revisom fOr nästkommande verksamhetsár
betalas enligt faktura.

§ 14 Val av övriga styrelseledamoter och suppleanter
Valberedningen presenterade sill forsiag till ârsstämman
Arsstimman beslutade all
välja Mauritz Ringvall till ledamot
välja Christer Hörlin till ledamot
välja Andreas Eliasson till ledamot
välja Thomas Bergman till suppleant
välja Tobias Blomberg till suppleant
fOr tiden intill nästa ordinarie ãrsstämma
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§ 15 Vat av revisor och suppleant
Arsstämman beslutade aft
välja Bo $vensson till revisor
fir tiden intill nästa ordinarie ârsstämma
Arsstämman beslutade aft inte välja nãgon suppleant till ordinarie revisor i
enighet med stadgarna.

§ 16 Vat av valberedning
Arsstämman beslutade aft
välja Mats Svensson aft ingã I valberedningen
välja Jorgen Lidman aft ingá i valberedningen

§ 17 Behandling av mkomna mofioner och styretsens fdrslag
Kort fdredragning om motioner och styrelsens fOrslag
•
•
•
•
•

•

Motion nr 1, Oziem Nascirnento, igh B7, bifalles av ársstämman
Motion m 2 Oziem Nascimento, igh B7, avslâs av ârsstämrnan
Motion nr 3, Michael Löfdahl och Shalika Marker, igh C7, avslâs av ãrsstämman
Motion nr 4, Michael Löfdahl och Shalika Marker, igh C7, avslás av ãrsstämman
Motion nr 5, Michael Löfdahl och Shalika Marker, igh C7, anses av stämman ha
en mer ftágande karaktar. Kan varken bifallas eller avslãs. Foreningen avvaktar
till garantibesiktning med presentation av losning.
Motion nr 6, Michael Löfdahl och Shalika Marker, igh C7, beslutas av
ársstämman aft bordlaggas. Arsstämman ger den nya styrelsen i uppdrag aft utreda
frágan.

§ 18 Stämmans avslutande
MötesordfOrande tackade alla närvarande och fOrklarade ársstämman avslutat
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Vid protokollet:

J

Tobias Blomberg

Justerare:

Christer Ronnquist

Robert Green

—

2
Ann-Charlotte Wenger SOrman
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