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Val av revisorer och revisorssttppleanter
Per Svensson, BDO N,lälardalen, valdes som revisor och BDO Mälardalen
sonr revisorssupplcattt.

§

17.

Val av valbet'etlning
Stäntntart valde Jonas Lantz, Johan Strirrnluncl och Johatr Palnifjord till
valberedare, Jonas är salntttatrkallartde.

§ 18.

§

18.1.

Av styrelsen

till

stänrmern lränskjtrtna frågor satnt ät'etrdetr enligt 40§

Utökad sopsortering
Motion till Brf Fyrsl<eppets st:inrma 2020 [Sofie Wallströnt,) avseende
utöl<acl sopsclrterir-rg. Stänrnran ansäg rtrotionen besvat'ad då Lrtredrtiltg av
ft'ägan redan är igång.

§

18.2.

Renovering av trapphtrs
Nlotion tilt Ilrf Fyrskeppets stänrnra 2020 (Solie Wallstr'öntJ avseettcle
renoverir-rg av trapphus. Stärnnran beslutade enhälligt att avsla tt-totiottett.

§

18.3.

Vimpel till flaggstång
Motlon till Brf Fyrsl<eppets stan'rnra 2020 [Fredrik Gunnerf:ilt] avseende
vintpel till flaggstång. Stänlnan beslutade att enhälligt att bifalla ntotionett.

§

18.4.

Basttr

Motion till Brf Fyrskeppets stär-nr.na 2020 [Fredrik Gunnet'fält) avseende
bastu. Stärtrman beslutade enhälligt att avslä tnotionen.

§

18.5.

Verkstad för t.ex. cykelreparatiotrer
Motion till Brf Fyrskeppets stänrnra 2020 [F-redrik Gunnerfält) avseende
verkstad för t.ex. cyl<elreparationer. Stär.ut-nan beslutade enhälligt att bilalla
nrotionen i grund att utreda frågan.
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§e,

Föredragning av revisorernas berättelse
Ordföranden lästa upp de två uttalandena från revisonr Per Svensson, BDO
Mälardillen.

§ 10.

Beslut onr fastställande av resultert- oclr balansr'ähning
Stänrnran fastställde resultat- och bal:rnsräknrngetr for 2019.

§ 11.

Beslut om restrltatdisposition
St:inrman faststäl1de resultatdispositionen.

§ 12.

Fråga or1r ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
St:irrnr:ur [re'slutacit, enh:illigt att gL.;rnsr",arsfrihet lcir styrelselerlantijterna.

§ 13.

Besltrt onr an,oclen åt styr-elseleclarnöter och revisorer för'
nästkonr ura ncle verksa n-rhetsåt',
St;irtunan beslutacle onr etI oförändrat styrglr.r.rocie ont 3(r0 000 l<r',
exklusive sociala avgifter, för konirlande verksanrhetsår och att revisorr-r
an,od er';rs efter lal<tu r';r.

§ 14.

Besltrt orn antaI styrelseledarnöter och suppleantet'
Stänrt-nan biföll valberedningens förslag onr sjr.r ordrnalie ledantöter och en
sLrppleant.

§ 1s,

Val :rv styrelseledamöter och suppleanter

biföIl valbered ni ngens förslag orn styrelseledantöter och
supplear-rter. Sonr ordinarie ledanröter onrvaldes Ar-nra Sundin Barroso och
Chris Lindblonr Carlsson på två år, Annika l,undquist på ett år. Nyval
gjordes av Sophie Kaiserfeld och Tina Aancialen på ett år. Dan Alås och
D:rniel Ericsson hal sitt:rnde ntandat iytterligare ett år. Soru suppleant
valdes Anja Lieclströnr genor.n nyval på ett år.
Stär.r.uran
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Protokoll för ordinarie föreningsstänrrna 2020
Tid: nråndagen den 25 rnaj
Plats: Kärrtorps Gymnasiunr

§

1

Stänrnrans öppnande
Styrelsens ordförande Anrra Sundin Barroso hälsade alla välkonrna och
öppnade r.r'rötet.

§

2

Val av stänunoordförande
Kerstin I'.ryl<berg Andersson ft'ån Bostadsr'ättenra valcles till ordforande.

§

3.

Anmälan av ordförandens val av protokollförare
Kersti n

§

4

Fry[[..t

Anc]crsson annralde Annil<a

LLr

nd q u i st.

Goclkännartde av dagol'clning
Stänrnrlln godkände dagorclningen.

§

5.

Val av justeringsnran

tillika rösträkrlare sonl jänrte ordförande

sl<a

justera protokollet
Stämnran valde Trna Aanclalen och Johan Palnrfjorcl.

§

6.

Frågan onr stämnran blivit i behörig ordning utlyst
Stänrman ansåg att mötet blivit i behörig ordning Lrtlyst.

§

7.

Fastställande av röstlängd
1B röster lastställdes, varav 2 fullnral<ter.

§

B,

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisnins föredrogs av N{arl<us Pålsson, SBC förvaltning,
och nrötesdeltagarna gavs tilllä1le att ställ:r lrågor. Årsreclovisningen lacles
sedan till handlir'rgarr']a.
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§ 1e.

Stämnrans avslutande
Kerstir.r Frykberg Andersson tackade alla närvarande och avslutade
stärlnran.
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Kär'slin Fryl<it erg Anderssön
Stänrnroorcl lö r'{rcl7''
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Protokollförare
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Johan Palnrljolcl
fusterare
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