Protokoll
Tid:
Plats:

frin ordinarie ftireningsstiimma Brf Friisun det 2

onsdagen d,en22 mai2019, kl. 19.00
Restaurang Friisunda Port

DAGORDI{ING: I enlighet med loreningens

stadgar.

Uppriittande av fiirteckning iiver niirvarande medlemmar, ombud och
bitriiden (riistliingd)
Erik Hlggblad hiilsade alla v[lkomna till irsmdtet. Niirvarande medlemmar faststiilldes
1.

till4l

personer, varav 35 personer var rdstberiittigade.

2.Yal av ordfiirande vid stiimman
Stiimman valde Erik Hiiggblad till irsstiimmans

ordfiirande.

3. Anmiilan om ordfiirandens val av protokollfiirare
Ordforanden valde Fredrik Derger till irsst?immans protokollforare.
4. Faststiillande av dagordningen
Stiimman faststiillde dagordningen.

Val av riistriiknare samt tvfl personer attjiimte stiimmoordfiiranden justera
protokollet
5.

St?imman valde Serdast Turanli (Anders Lundstrdms Gata 8) som rdstriiknare samt Anders
Nilsson (Pomonagatan 5) och Ulf Andersson (Pomonagatan 3) till justerare av
6rsstiimmoprotokoll.

6.

Friga om kallelse till stiimman behiirigen skett
till stiimman behdrigen har skett.

Stdmman beslutade att kallelse

7. Fiiredragning av styrelsens
Arsredovisningen foredrogs.

fl

rsredovisning

Stiimman faststlllde stdmmans irsredovisnin g.

8. Fiiredragning av revisionsberiittelsen
Revisionsberiittelsen loredross.
9. Beslut om faststiillande av resultatrlikningen och balansriikningen samt beslut

om resultatdisposition
Stlimman beslutade att faststiilla resultatrdkningen och

ftlja

foreslagen resultatdisposition.

l0.Beslut i friga om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamiiter
St[mman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

F0

W

11.Beslut om arvoden
St?imman beslutade att det totala arvodet ft)r styrelsen niista 6r skall vara2,5 ginger ridande

prisbasbelopp.

l2.Yal av styrelseledamiiter och suppleanter
till ordinarie

Valberedningen presenterade sitt forslag

styrelseledamdter enligt ftiljande:

Erik Haggblad, Gustav III:s Boulevard 31
Camilla Brinck, Gustav III:s Boulevafi3l
Joannis Grigoriadis, Gustav III:s Boulevard 35
Magnus Akt6n, Gustav III:s Boulevard3T
Tatjana Eriksson, Gustav III:s Boulevard 31
Valberedningen presenterade sitt forslag

till

suppleanter enligt foljande:

Kerstin Sj6lund, Gustav III:s Boulevard 35
Hikan Andersson, Gustav III:s Boulevard 31
Jon Sdr&ker, Pomonagatan 5
Erik Briidje, Pomonagatan 5
Malin Cederblad, Gustav III:s Boulevard 35

Anjal Virmani Pul, Gustav III:s Boulevard3T
St?imman beslutade att styrelsen ska ha 5 ordinarie ledamdter samt 6 suppleanter.

Stiimman beslutade att vdlja valberedningens forslag

till

ordinarie ledamdter och suppleanter.

13.Val av revisor och suppleant
St6mman beslutade aff Borev AB kvarstir som revisor och ingen suppleant.
14.Val av valberedning
Stlmman valde Joel Engstrdm (Pomonagatan 3) och Serdest Turanli (Anders Lundstrdrns gata
8) till valberedning.
St?imman valde Joel samt Serdest som sammankallande.

15. Styrelsens fiirslag till nya stadgar enligt bilaga
Stlmman godkdnde forslag till nya stadgar.
En extrastiimma kommer att h&llas ftlr att ta ett slutgiltigt beslut om florslag

till

nya stadgar.
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