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Protokoll
Ordinarie föreningsstämma i Brf BergelT2

Tid: 28 ma1,2O2O, kl 19:00

Plats: Stora innergården, Dalagatan 6

Oppnande
Ordförande, Joanna Le Blanc öppnade mötet

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämmoordförande

Stämman väljer Joanna Le Blanc till stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämman väljer lt/arcus Eriksson till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman väljer Ernst Brodin samt Paul Pettersson till justeringsmän tillika

rösträknare.
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6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det konstateras att stämman har blivit stadgeenligt utlyst,

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. (se bilaga 1) Tjugoen (21) medlemmar deltar vid mötet
Två (2)fullmakter har inkommit. (Se bilaga 2)

B. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör, Peter lVarklund går kortfattat igenom årsredovisningen

Föredragningen godkänns.
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L Föredragning av revisorns berättelse

Föreningens kassör, Peter lt/arklund går kortfattat igenom revisionsberättelsen

Föredragningen godkänns.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkänner enhälligt resultat- och balansräkningen

11. Beslut om resultatdisposition

Stäm man god känner enhäl I i gt resu ltatd ispositionen

1 2.Fräga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman ger enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

13. Beslut om arvoden åt s§relseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår.

Stämman beslutar enhälligt att styrelsens arvode förblir ett prisbasbelopp per

ledamot. Prisbasbeloppet för 2O2O är 47 300 kr.

Styrelsen har rätten att inom sig fördela ett totalbelopp motsvarande antai

ledamöter gånger årets prisbasbelopp under den aktuella mandatperioden.

14.Yal av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen presenterar sitt förslag inför stämman för kommande
mandatperiod.

Stämman beslutar välja följande styrelse.

Ordinarie ledamöter:

- Per Almkvist
- Ernst Brodin
- [t/arcus Eriksson

- Peter lVarklund
- Ulf Sandström
- Björn Westerholm

Suppleanter:
- Thomas Näslund
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15.Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman godkänner Lars Ljungström (Bokföringsgruppen Sundsvall) som extern

revisor samt att Bokföringsgruppens personal fungerar som revisorssuppleant.

16.Val av valberedning

Stämman beslutar att följande personer ingår i valberedningen.

- Lisa Lundahl
- Joanna LeBlanc

17 . Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält

ärende.

Förekom ej.

1 B. Avslutande av stämman

Ordföranden förklarar mÖtet avslutat,
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Joanna Le Blanc

Justerare Brodin

Protokollförare N/arcus Eriksson

Justerare Paul Pettersson




