BRF Runö Gård

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Runö
Gård i Åkersberga den 2016-05-23
$1

Öppnande
Ordforande Tomas Oldmark öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

$2

Val av stämmordfiirande
Till ordförande for stämman väljs Kerstin Frykberg Andersson, Bostadsrättema
Anmälan av stämmoordftirande val av protokollfiirare
$3
Till protokollfcirare anmäls Bo Dahlström.

$4

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt ftreliggande ftirslag.

$5

Godkännande av röstlängd
27 st lägenheter och av dessa åir 3 fullmakter.

Val av två personer att jämte stämmordfiirande justera protokollet samt
$6
val av rösträknare,
Till justerare tillika röstråiknare väljs Björn Elfström och Marianne Wennberg.

$7

Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman finner att så är fallet.

Föredragning av styrelsens årsredovisning
$8
Stämmordförande går igenom årsredovisningen som sedan lades

till handlingarna.

$9

Föredragning av revisorns berättelse
Internrevisorn Leif Marksell läser de två uttalande i revisionsberättelsen.

$10

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna.

I

Beslut om resultatdisposition
$I
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

$12

Frågan om ansvarsfrihet

fiir styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilj a styrelseledamötema ansvarsfrihet.

l3

Beslut om arvoden fiir styrelseledamöter och revisorer fiir mandatperiod
till nästa ordinarie stämma samt principer fiir andra ekonomiska ersättningar fiir
styrelsemöter.
Total ersättning for styrelsen blir 4 prisbasbelopp. Internrevisorn får 7 000 kr. Extem revisor
enligt riikning. Valberedningen fördelar själva 6 500 kr. inom valberedningen. Alla arvoden är
exklusive sociala avgifter.
$

I

il
t',
rar^l

ll ,,,1 ,,

14,""

/''

,\

;
I

I

.

l)

v'\

i

BRF Runö Gård

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stiimman väljer om Tomas Oldmark, Manne Kesti och Cecilia Öhman pä2 är och väljer
Carina Lindfors som ny i styrelsen pä2 är. Sven Alenius, Jonas Bergqvist och Bo Dahlström
har ett år kvar av sin mandattid. Styrelsen konstituerar sig själv. Ett stort tack till er alla för ett
$14

goft arbete.

Val av revisor/er och suppleant
Stämman väljer om Leif Marksell som internrevisor och Ola Tranö, BoRevision till ordinarie
revisor. Som revisorssuppleant väljs BoRevision.

$ls

Val av valberedning fiir I år
Stämman väljer Dick Mattsson (sammankallande), Anders Wolgast och Jeanette Thorön.
$16

Ovriga i kallelsen anmälda ärenden.
$17
Motion nr 1. Trivsel i området. Stiimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 2. Anslagstavlor i portama. Stämman beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 3. Ordna grovsoprum. Sttimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 4. Möjlighet att ladda elbil. Stiimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 5. Hobbyrum. Stiimman beslutade att avslå motionen.
Motion nr 6. Upprustning av balkong. Stiimman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda
frågan och återkomma. Olika varianter av lösningar och kostnader skall behandlas.
$18

Avslutning

Stämmoordforande Kerstin Frykberg Andersson tackar alla for deras engagemang och
förklarar stämman avslutad.
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