Protokoll ordinarie föreningsstämma BRF Ängsö 2020-05-26 utomhus på gården
Glavagatan 23-33, Farsta.

1. Stämman öppnas
Brf:s ordförande Maria Tiholt hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.
2. Val av stämmoordförande
Föreslogs Mikael Grönvoll till mötesordförande, vilket stämman beslutade.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av sekreterare
Ordförande förslår Mikaela Noren till sekreterare för mötet, vilket stämman beslutade.
4. Godkännande röstlängd
Röstlängden fastställdes till 40 närvarande röstberättigade. Ingen med fullmakt.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera dagens protokoll samt att
tillika vara rösträknare.
Liisa Åkerlund Karlström och Gunhild Arvidsson valdes till justerare tillika rösträknare.
7. Frågan om kallelse skett i behörig ordning?
Kallelse till stämma har delats ut till samtliga bostadsrättsinnehavare 2-6 veckor innan
stämman, samt anslagits på informationstavlorna. Då kallelse till stämman anslagits i
stadgeenlig tid, förklarades detta skett i behörig tid.
8. Genomgång av årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för 2019 föredrogs och lades till handlingar.
9. Genomgång av revisorernas berättelse
Revisionsberättelse för 2019 föredrogs och lades till handlingar.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning för 2019.
11. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade enhälligt styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019.
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13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för
styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämma.
Stämman beslutade att arvoden för styrelsen skall vara 7 prisbasbelopp. 25 procent av 1
prisbasbelopp för revisorer och 25 procent av1 prisbasbelopp för valberedningen.
Tillkommer skatter och sociala avgifter. Arvoden räknas på 2020 beräkning av
prisbasbelopp.
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår max 11 ledamöter och inga suppleanter, vilket stämman
beslutade.
15. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter.
1 år kvar i styrelsen
Mikaela Norén
Lotta Tornberg
Bosse Nilsson
Avinash Dongare
Omval 1 år
Maria Tiholt
Lars Törnberg
Omval 2 år
Jelena Todorovic
Nyval 2 år
Shalini Fraval
Teodore Katsifis
Linnea Rutqvist
Stämman beslutad enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att välja Maria Tiholt
till ordförande 1 år.
16. Presentation av HSB-ledamot
Petrus Jansson är HSB:s representant i brf:s styrelse.
17. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslutade att antalet föreningsvalda revisorer skall vara 2.
18. Val av revisor/er och suppleant
I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman följande:
Ordinarie föreningsvald revisor Jan Karpe 1 år, samt suppleant Aymed Khelif 1 år.
19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade att antalet i valberedningen skall vara 3.
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20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningen ordförande.
Stämman valde Ann-Marie Eriksson, Anna Moberg, Sara Parnaby till valberedningen.
Stämman utsåg Ann-Marie Eriksson till sammankallande i valberedningen.
21. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i
HSB.
Stämman beslutade delegera till styrelsen att utse representant.
22. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda
ärenden som angivits i kallelse.
Motion 1) Stämman beslutade att anse motionen besvarad.
23. Avslutning
Maria Tiholt avtackar avgående styrelseledamot Jonas Reyes samt ordförande Mikael
Grönvoll
Ordförande avslutar årsstämman

_____________________________
Mikael Gronvoll, ordförande

_____________________________
Mikaela Norén, Sekreterare

_____________________________
Liisa Åkerlund Karlström, Justerare

_____________________________
Gunhild Arvidsson, Justerare
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