
Bostadsrättsförening Brf Norra Kyrkviken

Protokoll vid ordinarie föreningstämma 2016

Tisdag den 24e maj 2016, kl 19.00 i Vendelsö Bygdegård, Vendelsö 
gårdsväg 42

§ 1 Stämman förklarades öppnad och Anna Ersson Ingerloo hälsade de närvarande välkommna.

§ 2 Till ordförande valdes Anna Ersson Ingerloo.

§ 3 Till protokollförare valdes Alexander Larsson.

§ 4 Dagordningen godkändes.

§ 5 Röstlängd upprättades med stöd av medlemslista. 17 st röstberättigade deltog samt en fullmakt. 
Totalt 18 st röster.

§ 6 Till rösträknare tillika justeringsmän valdes Hans Granlöf samt Helena Fröberg som jämte 
ordförande justerar protokollet.

§ 7 Stämman förklarades behörigen utlyst och kallelsen godkändes.

§ 8 Anna Erson Ingerloo föredrog årsredovisningen för 2015.

§ 9 Anna Erson Ingerloo läste upp och kommenterade vissa delar av revisionsberättelsen.    
Revisorerna har godkänt årsredovisningen.

§ 10 Anna Erson Ingerloo gick igenom resultat- och balansräkningen för 2015 och denna godkändes     
av stämman.

§ 11 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015

§ 12 Dispositionen godkändes.

§ 13 Anna Erson Ingerloo redogjorde för nuvarande arvodemodell och denna godkändes av 
stämman. Stämman gav styrelsen i uppdrag att se över eventuell höjning av arvode. 

§ 14 Till ordinarie styrelseledamöter valdes:
        Helena Fröberg
        Marcus Krig 
        Jan-Erik Neitorp
        Fredrik Wiberg
        Maria Blanck
        Hans Granlöf

        



         Till suppleanter valdes:
         Anna Erson Ingerloo
         Anna Ignell
         Mats Björkman
         Camilla Olsson

§ 15 Stämman beslöt att välja Lina Janebring från PricewaterhouseCoopers (PwC) till vår revisor. 
Suppleant väljs av PwC.

§ 16 Till valberedningen valdes:
        Leif Borén
        Monika El Mkis
        Anne Alcenius

§ 17 Anna Erson Ingerloo läste upp tre inkomna motioner.
         
1. Motion avseende uppsättning av skyltar med texten ”rastning av hundar förbjuden”.
 18 st röstade för förslaget. Styrelsen får i uppdrag att köpa in och sätta upp dessa.
2 .Motion avseende uppsättning av skydd mot insekter och möss vid vind.
  8 st röstade för förslaget och styrelsen får i uppdrag att titta på detta.
3.Motion avseende påfyllning av sand i sandlådan.
 18 st röstade för förslaget och styrelsen får i uppdrag att köpa in ny sand.

§ 18 Mötet avslutades 20.00

Vid protokollet:

…
.............................
Alexander Larsson

Justeras:

….............................
Anna Erson Ingerloo

….............................                               …..........................
Helena Fröberg                                       Hans Granlöf


