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PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021 - 20 MAJ 2021 PÄ GÅRDEN

Dagordning

l.Stämmans öppnande

Ninnie Karlsson öppnar stämman.

2.Val av ordförande till stämman.

Ninnie Karlsson väljs till stämmoordförande.

3. Val av protokollförare

Sanna Atldax väljs till protokollförande.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anna Helin och Pål Ämting väljs till rösträknare tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ja, stämman är utlyst i behörig ordning.

6. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättas och godkänns.
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Jonas Thorén

Julia Elfgren

Ninnie Karlsson

Roland Tillmar

Anna Helin/Fredric Ardrot

Björn Jonsson

Eric Tallberg

Björn Atldax/Sanna Atldax

Pal Ämting

Embla Jonsdottir Myrdal/Erik Walldorf

Marit Kauppi

Hartwig Maetzel

Markus Wold/Susanna Blome

Ylva Palmqvist

Julia Andersson

Kristian Eriksson

Tre fullmakter har lämnats in.

Dessa gäller för Catharina Greiff, Ingrid Karlsson och Elin och Jacob Ignell

8. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställer balans- och resultat.

Årsredovisning för 2021 återfinns på y/ww.brfqoodtemplar.se.

Ninnie Karlsson föredrar årsredovisningen.

Fredric Ardrot föredrar revisorns berättelse.

9. Disposition av resultatet

Resultatet förs vidare till nästa åro
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10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljas av stämman ansvarsfrihet

11. Arvoden till styrelse och revisorer

Styrelsen beviljas samma ersättning som tidigare - Gemensam middag med styrelsen
och deras respektive 2 ggr/är.

12. Val av styrelse

Sittande styrelse blir kvar förutom Adelina Johansson som har flyttat. Gustav i l,- Imgren
väljs in till ny styrelsemedlem.

Kristian Eriksson återväljs till valnämnden.

13. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Fredrik Ardrot återväljs som revisor.

14. Motioner från medlemmar och andra frågor som är upptagna på baksidan av
denna kallelse

Motion angående lokalen som sagts upp av Pro Astri och möjligheten att göra om detta
till en bostadsrättslägenhet.

Stämman får mandat att utreda saken vidare och efter detta kalla till extrastämma
alternativ ta upp frågan igen pä nästa årsstämma.

Motion angående laddare för elbil vid våra befintliga parkeringsplatser.

Stämman röstar enhälligt ja till att installera laddare enligt Alternativ 2 vid 10 dv vara
parkeringsplatser- vilket är det billigare men långsammare systemet.

15. Stämmans avslutande

Ninnie Karlsson avslutar stämman.

Övriga frågor.

Jonas Thorén tar upp frågan om porten till ingång 21 och vad som hänt med hans
tidigare motion. Vi hänvisar tillbaka stämmobeslut 2020 där Jonas själv fick i uppdrag att
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hitta en offert som lag närmare summan av 50 000 kronor som godkänts av st" iman
2019.

Jonas tackar styrelsen för sitt fina arbete och vill försäkra sig om att detta kommer
protokollet detta är. Tack Jonas!
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Erik Tallberg redovisar frågan om andelstalen. Vi har vid genomgång upptäckt att våra
andelstal har små fel i sin uträkning. Detta kommer att korrigeras vilket innebär att en
del av oss boende kommer att få nya avgifter fr.o.m l juli. Det handlar om mindre
summor runt 10-40 kronor/mänad.

Styrelsen skickar runt blanketter så att de närvarande som vill kan lämna sina
kontaktuppgifter och enligt gdpr ge styrelen tillåtelse att använda dessa internt.
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Justeras: Anna Helin
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Justeras: Pal Ämting
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