BRF L1UAN, org.nr 719500-0042
Protokoll från ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 1 januari - 31
december 2018
Datum

2019-06-12

Plats:

Föreningslokalen i hus 6 kl 19.00, Strängnäs

1.

Stämmans öppnande

Ordförande, Jörgen Johansson, förklarade mötet öppnat.
2.

Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.
3.

Val av stämmoordförande

Patrik Esfandi från SBC valdes enhälligt av stämman.
4.

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Agneta Wijkström.
5.

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justerare valdes Tommy Schlegel och Gunilla Khays.
6.

Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7.

Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 14, bilaga
8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Patrik Esfandi föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna.
9.

Föredragning av revisorernas berättelse

Patrik Esfandi föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag.
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2018. Beslutet var enhälligt.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna ska vara 75 000 kronor att
fritt fördelas mellan styrelseledamöterna.
Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

14. Val av styrelseledamöter
Till ordinarie ledamöter valde stämman:
Jörgen Johansson

2 år

Moeen Khays

2 år

Ann-Christin Andersson

2 år

Det noterades att följande ledamöter valdes vid tidigare stämma och har 1 år kvar
på sin mandatperiod.
Agneta Wijkström
Pia Enlund Gustavsson
Eva Ersmarker
Tommy Schlegel

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman valde revisonsbyrån Ernst&Young.

16. Val av valberedning
Stämman valde Satu Sjödahi och Jesper Nordin med Satu Sjödahi som
sammankallande.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
Inga ärende anmälda.

18. Avslutning
Stämmoordförande Patrik Esfandi tackade de närvarande för visat intresse och
förklarade stämman avslutad.
Vid protokollet
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