Protokoll årsstämman 27 april 2019
Tid: Lördag 27 april 2019 kl. 10.00
Deltagare: Juliane Kraft, Anton Kviberg, Johanna Schledermann, Cecilia Ekfeldt, Axelle
Ronzier-Joly
Plats: Föreningslokalen, Soltorpsvägen 16A
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
Sten Carler
Mona Nyberg
Momir Durdevic
Max Albrechtsson
Margareta Kemppainen
Josephine Hesser Söderman
Rose-Britt Harg-Julien
Lars Ståhlfors
Oscar Hjärtström
Victor Ydrauw
Marie Birath
Rigmor Nilsson
Birgitta Sjöblom
3. Val av stämmoordförande – Anton väljs till stämmoordförande
4. Val av protokollförare – Johanna väljs till protokollförare
5. Godkännande av dagordningen (vi har lagt till ändring av stadgar som punkt 18) –
Dagordningen godkänns.
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare – Max Albrechtsson o Sten Carler utses till
justeringsmän tillika rösträknare.
7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst – skickades ut av Cecilia 6 april
och därmed är årsstämman stadgeenlig utlyst.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning – Juliane går igenom årsredovisningen,
lyfter de stora händelserna i föreningen som hänt under 2018.
9. Föredragning av revisorernas berättelse – Cecilia läser revisorsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning – Ja, det blev beslutat att
fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om resultatdisposition – Ja, resultatdispositionen fastställs.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna – Ja, styrelseledamöterna beviljas
ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästa verksamhetsår – Ja, det
beslutas om föreslaget arvode för styrelseledamöter och revisor för nästa
verksamhetsår.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter – Tiden löper ut för Juliane, Lars och Cecilia
Vi föreslår Cecilia Ekfeldt som ledamot – Förslaget godkänns
Vi föreslår Juliane Kraft till kassör – Förslaget godkänns
Vi föreslår Max Albrechtsson till suppleant – Förslaget godkänns
Vi föreslår Sten Carler suppleant - Förslaget godkänns
15. Val av revisor och revisorssuppleant – Beslut att fortsätta med samma revisor och
revisorssuppleant
16. Val av valberedning – Mona Nyberg och Margareta Kemppainen utses till
valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
-

Kolla med Rubb & Stubb om de kan fixa håligheter i gräsmattan. Lägg jord och så
gräs i de håligheter som uppstått.

-

Den dåliga lukten från avloppen. Beror troligen på nya ventilationen som drar ut
mer luft. Vi föreslår att dem köper ny insats till vattenlåsen.

-

Ett element som låter, hon kontaktar själv Storholmen, Anton följer upp ärende.

18. Stadgar - De nya stadgarna antas även i år. De godkändes även förra året, och därmed
är de ny stadgarna fastslagna.
19. Stämmans avslutande
Danderyd den 27 april 2019
Styrelsen
Brf Soltorpet II

