
Brf Råstasjön
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 16 juni 2020

§1 Stämmans öppnande
Helena Bäckström öppnar stämman.

§2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3 Val av stämmoordförande
Helena Bäckström väljs till ordförande.

§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Helena Bäckström anmäler Mathias Hedlund som protokollförare.
Stämman väljer Mathias till protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman väljer Fredrik Svedbrant och Blenda Nikolaou till justerare
samt rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman godkänner kallelsen.

§7 Fastställande av röstlängd
Tio närvarande, röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter inlämnade.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Helena Bäckström går igenom årsredovisningen och det arbete som
gjorts i huset under året. Positivt resultat.

Inga övriga frågor om årsredovisningen.

§9 Föredragning av revisorns berättelse
Genomgång av Margareta Klebergs revisionsberättelse. Inga
anmärkningar.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer resultat- och balansräkning.
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§11 Beslut om resultatdisposition
Föreningens resultat är 302.766 kronor. Stämman godkänner att
föreningens resultat överförs till ny räkning.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Stämman beslutar att styrelsens arvode ska vara kvar på 1,0
prisbasbelopp.
Stämman beslutar att anlita extern revisor på löpande räkning.

§14 Val av antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag att ha fem
ordinarie ledamöter och en suppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman godkänner valberedningens förslag och väljer:

Ledamöter:
Per lsraelsson, omval
Helena Bäckström, omval
Håkan Eriksson, omval
Mathias Hedlund, omval
Helena Hultman, nyval

Suppleant:
Daniel Petri, nyval

Samtliga väljs för tiden fram till nästa årsstämma.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant
Styrelsen föreslår att behålla den externa revisorn Margareta Kleberg.
Stämman väljer föreslagen revisor. Ingen medlem anmäler sig som
intern revisor.
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§17 Val av valberedning
Stämman väljer Fredrik Svedbrant och Blenda Nikolaou till valberedning
fram till nästa årsstämma.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende

Motion gällande utemiljön
Stämman är glad för det arbete som görs och ser gärna att fler
kan hjälpa till för utemiljön.

§19 På stämman anmälda övriga frågor

19.1 Många fåglar på hustaket
Vårt hustak är ett populärt tillhåll för fåglar. Detta resulterar i
mycket fågelbajs på både våra utesoffor och på parkerade bilar.
Finns det möjlighet att till exempel sätta upp en fågelskrämma?
Styrelsen noterar detta och kommer att kolla på någon form av
åtgärd.

19.2 Konsten i trapphuset
Förslag på att byta ut konsten som hänger i vårt trapphus.
Styrelsen noterar detta och kommer att avhandla frågan på nästa
styrelsemöte för beslut om eventuell åtgärd. ‘ ‘<& &

a(cy. %-s
19.3 Balkongerna
Vi har under 2019 fått avslag på vårt bygglov och fått definitivt
besked om att vi inte kommer att få göra några förändringar på
balkongernas utseende. Detta innebär att det kommer att bli en
renovering av balkongerna istället. Styrelsen påbörjar efter
sommaren arbetet med att ta in offerter från ett flertal företag
gällande detta.

§20 Stämmans avslutande
Stämman avslutas.
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Ordförande Protokollförare

Mathias Hedlund

Justerare
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