tflmma Brf Friisundet

Protokoll frfln ordinarie fiirenin
Tid:
Plats:

Torsdagen den 18 maj 20t7,kI.
Restaurang Taste, Telegrafgata

DAGORDNING: I enlighet med foreningens

.00

68. Friisunda

s

Uppriittande av fiirteckning Over ni
bitrflden (riistliingd)
Vice ordforande Erik Hiiggblad hiilsar allavdt
1.

medlemmar faststiills

2

till 26 personer, varav

e

medlemmar, ombud och

till irsmotet. Ndrvarande
igade.

22

Z.Yal av ordfiirande pfl stiimman
-ilSgee65*.viiljer Erik Hiiggblad till

ordforande.

3. Anmiilan av ordfiirandens val av

re

Arsstiimmans ordftirande viiljer Fredrik

till protokollforare.
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4. Faststiillande av dagordningen
Stdmman faststiiller dagordningen.

stiimmoord{liranden j ustera

riistrilknare samt tvfl personer att
protokollet
5. Val av

Omiid Rostam Khesal (Gustav III:s
Styrelsen viiljer Gosta Ajdert (Pomonagatan 5)
6rsstdmmoprotokoll.
Boulevard 35) till rostrdknare samt justerare
6. Friga om kallelse till stimman behiirigen
Stdmman beslutar att kallelse till stiimman be

tt
har skett.

7. Fiiredragning av styrelsens flrsredovisni

Arsredovisningen foredras av kassor.
8. Fiiredragning av revisionsberiittelsen
Revisionsberdttelsen foredras av kassor.
9. Bestut om faststlillande av resultatrliknin

n och balansriikningen samt beslut

om resultatdisposition
Stdmman beslutar att faststiilla resultatriiknin

och folja foreslagen

resultatdisposition.
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10. Beslut i frflga om ansYarsfrihet fiir sty
Stdmman beslutar att bevilja styrelsen ansvars

ledamtiter

11. Beslut om arvoden
Stdmman beslutar att det totala arvodet for sty

sen dwen nista 6r skall

varafrh ginger

ridande prisbasbelopp.

l2.Yal

av styrelseledamiiter och suppleante
Valberedningen presenterar sitt forslag till ordi

ledamoter enligt folj ande

:

Erik Hiiggblad (Gustav III:s Boulevard 35)
Camilla Brinck (Gustav III:s Boulevard 31)
Joannis Grigoriadis (Gustav III:s Boulevard 35
Fredrik Derger (Gustav III:s Boulevafi3T)
Magnus Akt6n (Gustav III:s Boulevad3T)
Valberedningen presenterar sitt forslag

till

Avdo Botic (Pomonagatan 1)
Therese Strenger (Gustav III:s Boulevard
Caroline Karlsson (Pomonagatan 5)

leanter enligt folj ande:

3l)

Stiimman beslutar att vdlja valberedningens
suppleanter.

Val av revisor och suPPleant
Stdmman beslutar att Borev AB kvarstir som

lag medL5 ordinarie ledamoter och

3

13.

och ingen suppleant.

14. Val av valberedning
Stiimman viiljer Erik Gronlund (Pomonagatan ), Joe,l Eingstrom (Pomonag atat 3),
som
Serdest Turanli (Anders Lundstroms Gata 8) ti valberedning med Erik Gronlund
sammankallande.

15. Motion

frfln medlem enligt bilaga

Stdmman bifaller styrelsens forslag

pi hanteri

g av trifogad motion enligt bilaga.
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Erik Hiiggblad
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Fredlrik Derger

Justrlrare

Justerare
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