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Protokoll årsstämma 2020



Dagordning

l.Stämmans öppnande

Catharina Greiff öppnar stämman.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3.Val av stämmoordförande.

Catharina Greiff väljs till stämmoordförande.

4. Stämmoordförandes val av protokollförare

Sanna Atldax väljs till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Elin Ignell och Hartwig Maetzel väljs till rösträknare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Ja, stämman är utlyst i behörig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättas och godkänns.

Catharina Greiff

Björn Atldax / Sanna Atldax

Hartwig Maetzel

Martin Goldbeck-Löwe

Johan Brunfelter/ Pål Ämting
Erik Walldorf

Roland Tillmar

Martina Olsson

Adelina Johansson / Karl Larsson

Jonas Thorén

Oskar Nilsson

Ninnie Karlsson

Elin Ignell

Julia Elfgren

Carl-Oscar Franc

My Eriksson/Simon Carlsson

Eric Tallberg

Irena Busic

Inga fullmakter har lämnats in.



8. Föredragning av årsredovisning samt budget för nästkommande verksamhetsår

Årsredovisning för 2019 återfinns p| www.brfgoodtemplar.se.
Catharina Greiff och Ninnie Karlsson föredrar årsredovisningen.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ninnie Karlsson föredrar revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställs.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen beslutas.

12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

13. Fråga om ersättning till styrelsen med respektive för nästkommande
verksamhetsår

Styrelsen beviljas samma ersättning som tidigare - Gemensam middag 2 ggr/år.

14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er

Sittande styrelse förutom Oskar Nilsson stannar kvar. Adelina Johansson väljs in som ny
ordinarie ledamot.

15. Val av revisor/er

Fredrik Ardrot återväljs som revisor.

16. Val av två ledamöter i valnämnden

Kristian Eriksson och Pål Ämting väljs till valnämnden.

17. Eventuella motioner

Johan och Pål vill montera laddstationer till våra parkeringsplatser. Stämman röstar ja till att
styrelsen tar in offerter samt mer information att delge alla boende.

18. Övriga ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)
Stämman diskuterar föreningens lån och huruvida vi ska kunna få ner dessa till en lägre nivå.
Vi har använt våra inkomster från hyror till att finansiera tex trapphusrenoveringen men då vi
framöver inte har några större renoveringar planerade är tanken att överskott på inkomsterna
kan användas till amorteringar. Vi vill helst undvika att höja avgifterna för oss boende.

Styrelsen informerar även om nedan punkter:

Catharina berättar att vi tagit in offerter på ny ytterdörr. Dessa översteg den överenskomma
kostnaden på 50 000 kronor. Jonas Thorén beviljad att själv ta in offerter för att hitta en
billigare leverantör.

Jonas Tborén påpekar även att denna information borde funnits med i
verksamhetsberättelsen, vilket styrelsen beklagar att den inte gjorde.



Vi har nya bord i tvättstugan.

Grovsoprummet är tidvis väldigt stökigt. Styrelsen ber boende om bättring. Om detta inte
efterföljs kommer vi att stänga rummet och ha öppettider för lämning av sopor.

20. Stämmans avslutande

Catharina Greiff avslutar stämman.

n

;

1/!. 'lli'^M7
Justeras: Hartwig Maetzel
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Justeras: Adelina Johahsson/


