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BRF Runo Gflrd

Protokoll ftirt vid ordinarie ftireningsstlimma i Brf Runii Gird i Akersberga
2020-06-16

$1 Oppnande
Ordfilrande Cecilia 6man rippnar m6tet och hiilsar alla viilkomna.

$2 Godk9innande av dagordning
Dagordningen faststdlls enligt ftireliggande forslag.

$3 Val av stiimmordfiirande
Till ordfiirande ftlr stiimman viiljs Tove Lindau, Bostadsriitterna

$4 Anmiilan av stlimmoordfiirande val av protokollfiirare
Till protokollftirare anmiils Bo Dahlstr<im.

$5 Val av tvi personer att jiimte stiimmordfiirande justera protokollet samt val av
r0striiknare.

Till justerare tillika rcistriiknare viiljs Marianne Wennberg och Sofhia Wirstr<im

$6 Friga om stiimman blivit stadgeenligt utlyst.
Stiimman finner att si ?ir fallet.

$7 Godkiinnande av riistliingd
17 st. medlernmar och av dessa 2ir 2 fullmakter. Stiimman beslutade faststilla nZirvaroftirteckningen
inklusive fullmakter.

$8 Fiiredragning av styrelsens flrsredovisning
Stiimmordforande gir igenom irsredovisningen som sedan lades till handlingarna.

$9 Fiiredragning av revisorns beriittelse
Tove Lindau liiser de tvi uttalande i revisionsberiittelsen som sedan lades till handlingama.

$10 Beslut om faststlillande av resultatriikning och balansriikning
Stiimman beslutar att faststiilla resultat- och balansriikningarna.

$11 Beslut om resultatdisposition
Stiimman beslutar att faststiilla resultatdispositionen.

$12 Frigan om ansvarsfrihet liir styrelseledamOterna
Stiimman beslutar enhiilligt att bevilja styrelseledam<iterna ansvarsfrihet ftir ir 2019.

$13 Beslut om arvoden fiir styrelseledamiiter och revisorer fiir mandatperiod till
niista ordinarie stiimma samt principer fiir andra ekonomiska ersiittningar fiir
styrelsemOter.

Total ersiittning fiir styrelsen blir 4 prisbasbelopp (2020).Internrevisorn fir 7 000 kr. Extern revisor
enligt riikning. Valberedningen ft)rdelar sjiilva 6 500 kr. inom valberedningen. Alla arvoden iir
exklusive sociala avgifter.
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Val av styrelseledamiiter och suppleanter
St?imman viiljer om Cecilia Oman, Carina Lindfors och'Manne Kesti pi 2 ir.Bo Dahlstrrim, Sven
Alenius och Robert Kragh ett 6r kvar av sin mandattid. Styrelsen konstituerar sig sjiilv.
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Stiimman viiljer om Leif Marksell som intemrevisor och Ola Tran6, BoRevision till ordinarie
revisor och J<irgen Gritehed, BoRevision till ersiittare.

$16 Val av valberedning ftir 1 ir
Stiimman viiljer Dick Mattsson, sammankallande och Anders Wohlgast och Marianne Wennberg.

$17 Motioner
Motion nr 1. Inkop av funktionella sn<iskyfflar. Stiimman beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 2. Tidbokning i motionsrummet. Motionen har dragits tillbaka.
Motion nr 3. Allmiinna ordningsregler giillande underhills- och reparationsarbeten. Stiirnman
beslutade att avsl6 motionen.
Motion nr 4. Nytt passersystem. Stiimman beslutade att avsl6 motionen.
Motion nr 5. Laddboxar ftir elbilar och laddhybrider. Stiimman beslutade att bifalla motionen.
Motion nr 6. Framtidsplan ftir blomsterrabatter. Stiimman beslutade att bifalla motionen.

Avslutning
St?immoordft)rande Tove Lindau tackar alla fi)r deras engagemang och ftirklarar stiimman avslutad.
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