Protokoll Årsstämma BRF Troed, den 16 mars 2021

§1

Stämmans öppnande
•

§2

Val av mötesordförande
•

§3

Kallelse till årsstämman 2021 har behörigen skett enligt stadgar.

Behandling av årsredovisningen
•

§9

Monica Brunosson
Carina Nilsson

Fråga om kallelse behörigen skett
•

§8

Dagordning fastställs.

Val av två protokolljusterare
•
•

§7

Antalet röstberättigade medlemmar är 20 stycken. Lista bifogas
protokollet.

Fastställande av dagordning
•

§6

Sekreterare: Maria Bang Christensen.

Fastställande av medlemsförteckning
•

§5

Mötesordförande: Torkel Brunstorp.

Val av sekreterare
•

§4

Stämman öppnas av ordförande Torkel Brunstorp.

Underlag och sammanfattning av årsredovisning utsänt.

Revisionsberättelse
•

Revisionsberättelse utsänd
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§10

Fastställande av balans och resultaträkning
•

§11

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
•

§12

Fastställande av balans och resultatberäkning.

Medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om disposition av det fria egna kapitalet
•

Stämman beslutade att det fria egna kapitalet, disponeras enligt
styrelsens förslag
Balanserat resultat
Årets överskott
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar
Summa balanserat resultat
Styrelsen föreslår följande disposition av fonden för
yttre underhåll
Resultat att balansera i ny räkning

§13

•

Styrelsens arvode för 2021 beslutas till 10 000 kr för
ordinarieledamöter och 5 000 kr till suppleanter.

Som ordinarie styrelsemedlem valdes Lars Wernborg och Maria
Christensen på två år.
Som suppleant valdes Inez Kjellman och Alexander Aranyos på ett år.

Val av revisor
•
•

§16

581 404

Val av styrelseledamöter och suppleanter
•

§15

25 000

Beslut om arvoden
•

§14

595 058
291 346
-330 000
556 404

Ordinarie Per-Erik Gillberg
Suppleant Afrodita Cristea

Val av valberedning
•

Till valberedning valdes Thomas Nilsson.
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§17

Motioner
Motion 1: Innergård. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att ta frågan vidare till Samfälligheten.
Motion 2: Låsta dörrar till och från garage. Stämman beslutade i enlighet
med styrelsens förslag att avslå motionen. Rösterna var 15 avslå 5 för
installation. Ett förtydligande, då det av misstag felaktigt stod utrymmesskäl
istället för utrymningsskäl. Det går inte att enbart ha ett lås som öppnas
med nyckel då detta är, tex vid brand, en utrymningsväg och dörrarna
måste gå att öppna vid ett nödläge.

§18

Avslutning
•

Mötet avslutas.

Justeras av:

Torkel Brunstorp

Carina Nilsson

Monica Brunosson
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