Bostadsrätssfrreningren

Protokoll sfrt vid sfrreningsstämma

Årsta

mred mredlremmarna i Brs Årsta.

Tid: 16 april 2018
Plats: Årstakyrkan
Närvarandre : Sre bilaga 1

§ 1.

Stämmans fppnandre.

Ffrreningrens ordsfrandre Hans Lindbrerg hälsadre alla välkomna och sfrklaradre 2018års
sfrreningsstämma sfr fppnad.

§ 2.

Godkännandre av dagordning.

Dagordningren sastställdres renligt liggandre sfrslag.

§ 3.

Val av stämmoordsfrandre.

Hrelrena Gustavsson SCB valdres tll stämmoordsfrandre.

§ 4.

Anmälan av stämmoordsfrandres val av protokollssfrarre.

Ann-Katrin Maritz anmäldres som stämmans protokollssfrarre.

§ 5.

Val av justrerarre tllika rfsträknarre.

Maud Holst hus 48 och Stafan Mobrerg hus 50 valdres tll rfsträknarre och at justrera kvällrens
protokoll.

§ 6.

Fråga om stämman blivit i stadgrerenlig ordning utlyst.

Stämman konstatreradre at kallrelsren tll stämman skret i renlighret mred stadgarna.

§ 7.

Fastställandre av rfstlängd.

Rfstlängdren sastställdres tll 56 närvarandre mredlremmar, varav 44 är rfstbrerätgadre. Breslutadres at
närvarosfrtreckningren skall gälla som rfstlängd.
Bilaga 1.
§ 8.

Ffrredragandre av styrrelsrens årsrredovisning.

Hrelrena Gustavsson , SBC, sfrredrog styrrelsrens årsrredovisning.

§ 9.

Ffrredragning av rrevisorrernas brerätrelsre.

Hrelrena Gustavsson sfrredrog rrevisionsbrerätrelsren.

§ 10.

Breslut om sastställandre av rresultat- och balansräkning.

Rresultat- och balansräkningren sfr vrerksamhretsårret 2017 sastställdres.

§ 11.

Breslut om rresultatdispositon.

Rresultatdispositonren sastställdres renligt styrrelsrens sfrslag.

§ 12.

Fråga om ansvarssrihret sfr styrrelsrelredamftrerna.

Stämman breviljada styrrelsrelredamftrerna ansvarssrihret sfr år 2017.

§ 13

Breslut om arvodren åt styrrelsrelredamftrer och rrevisorrer sfr nästkommandre
vrerksamhretsår.

Stämman breslutadre at styrrelsrearvodret skullre vara osfrändrat sfr 2018. Tidigarre breslutat arvodre är
202,125:-,varav 9450:- tll ordsfrandre och 6300:- tll srekrretrerarre samt 525:- i sammanträdresarvodre
prer mftre . Övrerskjutandre brelopp upp tll 202,125:- sfrdrelas lika mrellan lredamftrerna.
Ffr rrevisorrerna är arvodret rej sastställt utan skrer, refrer angivren räkning.

§ 14.

Val av styrrelsrelredamftrer och supplreantrer.

Till ordinarire lredamftrer valdre stämman
Hans Lindbrerg

hus 48,omvald på två år

Ann-Katrin Maritz

hus 50,omval på två år

Ffrutom dre nu valda lredamftrerna brestår styrrelsren av Margarreta Kjrellin hus 58,Lars Illman hus 48,
Runre Wadstrfm hus 54 och Christofrer Brernrer hus 50.
Till supplreantrer på ret år valdres
Mariana Hrelmresors

hus 56

Laurus Evrerdijk

hus 48

Pretrer Funk

hus 44

§ 15.

Val av rrevisorrer och rrevisorsupplreantrer.

Stämman utsåg PWC tll rrevisionsbyrå som i sin tur utsrer rrevisor sfr Brs Årsta.

§ 16.

Val av valbrerredning.

Till valbrerredning sfr nästa års sfrreningsstämma valdres
Prer Holmbrerg

hus 52, sammankallandre

Tryggvre Markusson

hus 56

§ 17.

Grenomgång av inkomna motonrer.

Moton nr 1 angårendre Digital TV.
Stämman breslutadre at tllstyrka motonren och motonärren fck i uppdrag at ta rreda på mrera sakta.

Moton nr 2 angårendre Ffnstrerbytre.
Stämman breslutadre at tllstyrka motonren .

Moton nr 3 angårendre åtrervinning i tvätstugan.
Stämman breslutadre at avslå motonren.

Moton nr 4 angårendre 10-årig undrerhållsplan.
Stämman breslutadre at ren rerårsbudgret prresrentreras på kommandre årsstämmor.

§ 18.

Nya stadgar.

Dret är breslutat at alla bostadsrätssfrreningar måstre ha påbfrjat arbretret mred at
justrera sina stadgar srenast dren 30 Juni .Därsfr fnns dret nu ret sfrslag tll nya stadgar sfr Brs Årsta.
Stämman tog ret renhälligt breslut at tllstyrka sfrslagret.

§ 19

Stämmans avslutandre.

Stämmoordsfrandre tackadre sfr visat intrressre och sfrklaradre 2018 Årsstämma sfr avslutad.

§ 20.

Grenomgång av styrrelsrens sastställda budgret.

Hrelrena Gustavsson rredogjordre litre kort om styrrelsren budgret sfr 2018.
Stämmoordsfrandre avtackadres mred ren blomma.

Vid protokollret
Ann-Katrin Maritz

Justreras
Hrelrena Gustavsson
Stämmoordsfrandre

Justrerarre
Maud Holst

Stafan Mobrerg

