Årsstämma BRF Nybodahöjden 1, 25 maj 2016
1.

Stämmans öppnande

2.

Val av ordförande vid stämman och anmälan av ordförandes val av protokollförare
Till stämmans ordförande valdes Lena Dahlström. Lena valde Michael Kazarnowicz
som sekreterare.

3.

Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes av stämman.

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes av stämman.

5.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Maria Brunn och Evy Carlberg valdes till justeringspersoner tillika rösträknare

6.

Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i laga ordning
Stämman ansåg att årsstämman utlysts i laga ordning

7.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
Årsredovisningen för 2015 och revisionsberättelsen gicks igenom och stämman
beslutade att lägga den till handlingarna.

8.

Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen, och att disponera
vinsten enligt balansräkningen.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår

Stämman beslöt att arvodet för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
år ska förbli oförändrat från 2015.
11. Val av ordförande
Michael Kazarnowicz valdes till ordförande på 1 år

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
4 ordinarie ledamöter
Nyval 2 år: Christer Löfgren,
Nyval 2 år: Ann-Chatrine Lindmark
Omval 1 år: Linda Norelius Moberg
Omval 1 år: Irene Rikkinen

2 suppleanter
Nyval 2 år: Daniel Kallur
Omval 1 år: Per Nielsen

13. Val av revisor och revisorsuppleant
Stämman beslöt att välja 1 revisor enligt valberedningens förslag.
Jan-Ove Brandt från KPMG valdes till revisor, enligt valberedningens förslag.
Revisorssuppleant blev KPMGs val, enligt valberedningens förslag.

14. Val av valberedning
Stämman valde följande personer till valberedningen:
Veikko Gröhn
Marina Krig, sammankallande
Jonny Gson Lyrberg

15. Styrelsens förslag till budget år 2016
Förslaget till budget gicks igenom (informationspunkt)
16. Inkomna motioner och förslag från styrelsen
Motion 1: stämman beslöt att brevlådor ska vara en prioriterad fråga
Motion 2: stämman beslöt att följa styrelsens rekommendation och inte prioritera
säkerhetsdörrar under kommande år.
Motion 3: stämman beslöt att låta motionären med stöd av styrelsen bilda en
arbetsgrupp, om intresse finns.
Motion 4: stämman beslöt att kommande styrelse att undersöka möjligheterna för
att hyra en slaghack eller motsvarande redskap till en rimlig kostnad för att rensa
marken bakom hus 3, och ta kontakt med den nya bostadsrättsföreningen.
Styrelsen förslag: stämman beslöt att avvakta och lade förslaget till handlingarna,
för att eventuellt ta det vidare i framtiden.
17. Stämmans avslutande

Vid protokollet

_____________________
Michael Kazarnowicz

