Brf Verdandi 42

Protokoll
fört vid årsstämma i bostadsrättsföreningen Verdandi 42
Tid: lördagen den 25 maj 2019 kl. 15.00
Plats: Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115

§1
Valdes Patrik Örnsved till stämmoordförande.
§2
Anmälde stämmoordföranden att han till protokollförare utsett Linn Sjöblom .
§3
Upprättades och godkändes röstlängd, se bilaga 1.
§4
Fastställdes dagordning, se bilaga 2.
§5
Valdes Torsten Cederlund och John Hessner att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt utsågs Daniel Eriksson och Linn Sjöblom att fungera som rösträknare.
§6
Konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.
§7
Genomgicks styrelsens årssammanställning. Framhölls bl.a. att man under verksamhetsåret
bytt till kodlås med display i samtliga trappuppgångar samt – för att få en både billigare och
effektivare sophantering – stängt sopnedkasten och ersatt soprummens sopkaruseller med
sopkärl. Vidare hade arbetet med upprustning av gårdarna fortgått och en trädgårdsgrupp
skapats med uppdrag att ta fram förslag på ytterligare åtgärder.
§8
Föredrogs revisorernas berättelse av Per-Olof Gustavsson
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§9
Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen sådana dessa
framgick av årssammanställningen.
§ 10
Beslutade stämman att förfara på det sätt styrelsen föreslagit i anledning av föreningens
vinst enligt den fastställda balansräkningen.
§ 11
Beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för deras förvaltning
under räkenskapsåret 2018.
§ 12
Beslutades att för styrelsens arvodering under kommande mandatperiod avsätta ett belopp motsvarande 1,5 prisbasbelopp (oförändrat) samt att ersätta yrkesrevisorn enligt
räkning. Styrelsens lekmannarevisor har inget arvode.
§ 13
Valdes till nya styrelseledamöter Daniela Mihic, David Griff, Elisabeth Kornfeldt och Sofia
Karlberg. Omvaldes för ny period ledamöterna John Hessner, Patrik Örnsved, Torsten
Cederlund och Ulf Hansson.
§ 14
Omvaldes som revisorer Per-Olof Gustavsson och auktoriserade revisorn Lars Ahlén.
§ 15
Valdes Patricia Runman och Michael Seidl att utgöra valberedning.
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