PROTOKOLT PA ORDINARIE FdRENINGSSTAMMA DEN 25 MAJ 2016 FdR BRF ESSINGE KAJ

91.

Miitets tippnande
Styrelsens ordfdrande Anders Fredriksson 6ppnade m6tet.

S2.

Upprettande av f6rteckning 6ver nervarande medlemmar/iustering av rds engd
Fcirteckning 6ver nirvarande medlemmar upprattades och densamma f<irklarades som
r6stlengd. Fjorton medlemmar, varav tretton r6stberittigade deltog.

93.

Val av ordfdranden vid stlmman
Anders Fredrikson valdes till ordfdrande vid stdmman.

94.

Anmalan om ordftirandens val av sekreterare vid stemman
Annica Wilson valdes till sekreterare vid stdmman.

Ss.

Faststallelse av dagordning
Dagordningen faststdlldes.

05.

Val av 2 juster:ngsmen att i6mte ordftiranden Justera protokolytillika r6strekna.e
Mats 6berg och Robert Madrusan valdes till rcistr6knare och justeringsmiin.

S7.

Fraga om kallelse

till stemman har behtiriten skett

F6rklarades att kallelse till stdmman skett i beh<irig ordning.

98.

Ftiredragning av styrelsens ersredovisning
Styrelsens f6rvaltningsbe16ttelse och irsredovisning fcir verksamheten 2015 fdredrogs
av Mats Ohl6n frin fdreningens ekonomiske f<jrvaltare Fastum. Stemman besldt

enh;lligt att forvaltningsberdttelsen och Srsredovisningen skulle leggas till
handlingarna.
Reglerna gdllande att bostadsrdttsfdreningar miste tilli'mpa linjiir avskrivning

is$llet

fcir progressiv, medfcir att bostadsrattsfdreningarna utvisar ett negativt resultat. Det
viktiga ar dock att fdreningens int6kter tdcker kostnaderna. F6reningen har en god
ekonomi och har till dags dato amorterat 4,6 mkr.

Se.

F6redragning av revisionsberattelsen
Revisionsberattelsen fdr verksamheten 2015 fdredrogs av Mats Ohl6n. Stdmman

besl6t enhelligt att ldgga revisionsberettelsen till handlingarna.

910.

Beslut om faststellande av resultat

odl balansrekning

Stdmman besl6t enhalligt att faststdlla fdreningens resultat och balansrikning.

911.

Beslut i friga om ansvarsftihet f6r styrelsens ledamAter
Stamman besl6t enhiilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

I

12.

Beslut om anvindande av uppkommen vinst/teckande av ftirlust enligt

balansrekning
Stiimman beslcit enhdlligt om resultatdisposition i enhetlighet med frirslaget
6rsredovisningen

$ 13.

Beslut om arvoden
Stdmman beslcit enhdlligt att styrelsens arvoden skulle vara of<jrendrade (70
exklusive arbetsgivaravgifter).

S 14.

i

OOO

kr

Val av styrelseledamOter och suppleantel
Niklas Lindblad avgar fran styrelsen.
Catharina Jung och Maude Andersson presenterade valberedningens fdrslag. F6reslogs
att Joakim Nilsson ingar i styrelsen som suppleant. Lieselotte Ritella dvergar till att
vara ordinarie ledamot. F6rslaget godkandes enhailligt.

Val av styrelseledam6ter och suppleanter

Ledamot

Anders Fredriksson (omval

pi

2 5r)

Ledamot

Gert Vemmerstad (omval pi

1 6r)

Ledamot

Annica Wilson (omval

Ledamot

Lieselotte Ritella (nyval p6 2 6r)

Ledamot

Holger Andersson (omval p5 2 ir)

Suppleant

Fredrik Nordl<if (omval

Suppleant

Joakim Nilsson (nyval p6 16r)

pi I

pi I

6r)

6r)

Val av revisorer och suppleanter

51s.

Valdes 0hrlings Pricewaterhouse Coopers AB, huvudansvarig Matz Ekman till revisor
och Hans Norman till revisorssuppleant.

Val av valberednlng

s 15.

Till valberedningen valdes Catharina Jung (omval) och Maude Andersson (omval).

Avslutning

017.

Ordf<iranden avslutade m6tet.

Stdm

Vid protokollet

H,*.
Annica Wilson
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J
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Robert Madrusan

