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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för BRF Dynamiten 1

2019-05-16, kl 19.00, föreningslokalen, Fältspatvägen

1§. Stämmans öppnande.

Styrelsens ordföra nde Ha ns-Olof Ström berg förkla ra r stä mma n öppnad.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Röstlängden antogs enligt bilaga 1.

Val av ordförande för stämman.

Stammon beslutode otf: välja Hans-Olof Strömberg till ordförande för årsstämman.

Anmälan av protokol lskrivare.

Stdmmon beslutade otf: välja Ulla Stener att föra protokoll vid årsstämman

Val av justerare tillika rösträknare.

Stdmmon beslutade att: välja Marianne Holm6n och Karin Ager till justerare tillika rösträknare.

Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

Ordförande informerade om kallelseförfarandet. Kallelsen har delats ut till samtliga lägenheter och

varit uppsatt i trapphuset i rätt tid enligt stadgarna.

Stiimmon beslutode ott: godkänna kallelsen.

Godkännande av dagordningen.

Ordförande föredrog dagordningen vilken överensstämmer med den som bifogades kallelsen.

Sttimman beslutade ott: fastställa dagordningen ienlighet med utsänd kallelse.

Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Patrik Hedljung föredrog årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Föredragning av revisionsberättelsen.

Patrik Hedljung föredrog revisorns berättelse för verksamhetsåret 2018.

10§. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Stömman beslutode ott: fastställa resultat- och balansräkningen.

1L§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stiimmon beslutode ott; bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

7§.

8§.

e§.
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L2§. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
Stämman beslutade att: balansera den ansamlande förlusten i enlighet med styrelsens förslag i

å rsredovisningen.

13§. Fråga om arvoden för räkenskapsåret 2019.

Stiimman beslutade ott: lnget styrelsearvode skall utgå. lstället går styrelsen ut och äter julbord och

en sommarmiddag.

14§. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.
Stiimman beslutode ott: styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och två suppleanter.

15§. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stiimmon beslutode ott: välja Morten Sjölander, Gunilla Bergström, Erik Ahlgren, Ulla Stener och

Aaron David som ledamöter i styrelsen samt att välja Lisa Kogner och Hans-Olof Strömberg som

suppleanter. Samtliga valdes för perioden fram till nästa ordinarie årsstämma.

16§. Val av revisor och suppleant.

Stömmon beslutade otf: välja Jan-Erik Forsberg som revisor. Suppleant saknas.

17§. Val av valberedning.

Stiimmon beslutode oft: välja Martin Edsman och Patrik Hedljung till valberedningen.

18§. Svar på medlemmars motioner
lnga motioner har lämnats in till styrelsen.

L9§. Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman för avslutad.

Ulla Stener
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