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Organisationsnummer

769615-4371

Protokoll fört vid Brf Stockholmsblick föreningsstärnIna 09-°5-26 i
lokalen på Nybohovsgränd 17
Närvarande: Se bifogad röstlängd.

§1

Stämmans öppnande
Föreningens ordfårande Kalle Lindholm hälsade deltagarna välkomna till Brf
Stockholmsblick fårsta ordinarie fåreningsstämma och fårklarade mötet öppnat.

§2

Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§3

Val av stämmoordförande

och protokollförare

Per-Anders Forsgren valdes till stämmans ordförande.
Anna Ericsson valdes till protokollförare.
§4

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. På fåreningsstämman deltog 25 röstberättigade varav 3
via fullmakt.

§5

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bawer Kevir och Katrin Johansson.
§6

Stämmans behörighet
Det konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning.

§7

Styrelsens förvaltningsberättelse
Styrelsens fårvaltningsberättelse fåredrogs och godkändes.

§8

Revisions berättelsen

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
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§9

Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2008 fastställdes.

§10

Beslut om resultatdisposition
Föreningsstämman godkände styrelsens förslag att avsätta årets resultat - ett
överskott på 8 832 kronor till yttre reparationsfonden.

§11

Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.

§12

Arvoden för styrelseledamöter och revisorer verksamhetsåret 2009

Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen antogs, en ersättning på 999
kr/person samt en gemensam middag. Ngn summa för revisorernas arvoden
fastställdes inte.
§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande förslag från valberedningen framfördes:
Kalle Lindholm
Gabriella Barth
Hanna Berheim
Jay Lin
Stefan Svanberg
Ronnie Johansson
Anne Johanne Korsnes
Inger Tengqvist
Kalle Hjelm

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

omval
omval
omval
omval
nyval
nrI
nr3
nr4
nr2

Föreningsstämman beslöt att välja styrelseledamöter enligt valberedningens
förslag.
§14

Val av revisorer

Valberedningens förslag till revisorer för verksamhetsåret 2009 antogs. BOREV
revisionsbyrå AB fortsätter således sitt uppdrag.
§15

Val av valberedning
Föreningsstämman beslöt att omvälja följande personer till valberedning:
Åsa Runeström, sammankallande
Johan Werner
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Behandling av inkomna förslag från medlemmarna

Inga motioner hade inkommit.
Behandling av förslag väckta av styrelsen
Fyra propositioner hade skickats ut tillsammans med kallelsen.
o

Propositionen avseende timer till ytterdörrens kodlås:

Föreningsstämman gav styrelsen mandat att installera en timer.
o

Propositionen avseende egna dörrmattor i korridorerna:

Föreningsstämman röstade för styrelsens förslag att tillåta dörrmattor.
o

Propositionen avseende städning av korridor, trapphus och
gemensamma utrymmen:

Föreningsstämman röstade emot styrelsens förslag att medlemmarna ska ta hand
om städningen själva.
o

Proposition avseende trädgårdsskötsel:

Föreningsstämman röstade för styrelsens förslag att trädgården ska skötas av
medlemmarna själva och inte aven entreprenör.
§17

Stämmans avslutande

Den omvalda styrelseledamoten Kalle Lindholm tackade för allas deltagande
under kvällen och förklarade föreningens första ordinarie föreningsstämma
avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Stämmans ordförande:

-

/'
"r',

~.b/~~~
Anna Ericsson

'b

.\L~~..Bawer Kevir

0(4;

Katrin Joha11\<;so

per-An~

