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Protokoll fört vid ordinarie förenings
stämma med

PROTOKOLLSMALL BRF .fülX~~~.~}~~-~.<?~<?D .
Datum: .?.9.1~:21.~9.~ ..

Närvarande: Enligt bilaga 1.
§1

F .. · dfö d Bör1·e Nilsson häl d d .. d älk torenmgens or oran e a sa e e narvaran e va omna, sam
förklarade stämman öppnad.

§2

Till ordförande för stämman valdes .~~rJ~.~.i.1~~9.~ ..
Till sekreterare för stämman valdes .~~J!!~.'X'~~~m'm .

§3

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga.

§4

Tlll · t · .. f" t k li t Id Robert Fockstedt hI JUS enngsman or pro o o e va es oc
Leena Matsåker Kuuva·~· ·~.,. ~ , -~-~ -~ ~- ~- ~-· " ,. .

§5

På fråga från ordföranden ansågs kallelsen till stämman vara behörigen kungjord.

§6

Föredrogs styrelsens redovisningshandlíngar för räkenskapsåret .?.9.E Dessa godkändes och lades till
handlingarna.

§7

Föredrogs revisorernas berättelse för samma tid.

§8

Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret .~ºE fastställdes.

§9

Beviljades ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid redovisningen avser.

§ 10

Förenlngsstämman godkände styrelsens förslag till Vinstdisposition så som förslaget presenterats
i årsredovisningen.
Eventuella avvikelser: .
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§ 11

I
Beslöts att styrelsearvodet för kommande period skall utgå med kr .E~..~.9.9 ..
Styrelsen beslutar själv om fördelning av arvodet.

§ 12

Tlll I d öt · t ¡ Id Börie Nilsson å 1 •I e amo er I s yre sen va es , p ar

-~~!~~ .'!.~~~~~~?. ~j~f!'!.9.~X~~l.i.9 på.~- år

.!.~?.IT!~~..W.~~1.t:i:.~.r:i ~~!'ÇJ!=:!').~~~~~.9.r:' påJ år

Till suppleanter i styrelsen valdes -~~ra~~-~~Y.i.r:i på . .1 år
John Park • 1 •.............................................................................................................................................................. pa ar

.~!=:~~r.Y.<?.~.é!l.r:'.9.~.r:i ., på . .1 år

§ 13

Till revisor/er valdes .f'.'!>!.(?, ..
Till revisorssuppieant/er valdes ..

§ 14

Till valberedning valdes .fü?!?~~..~.9.9~~~~9.~.(~.é!l.t:i:.r:i:.~.r:i.~~!!~r:i.9.~1?.<:.~)~~~!r:i:1..~.~~~~~--···· .

§ 15

.~X.?.Y.c!l.r:i.~~~~!!~~-~~Y.~~1.~~~!'.Y!?~~-~~-~~.~º·ººº·~-~.~~~-~r:i.fJ.~.r:i.rJ.~~!'.Y~~~: .

§ 16

§ 17

§ 18

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förkiarade stämman avslutad.

Justeras:

~/!@~
I ·ª·4r1~..~D. /stämmoordf

dfP (;4,-CPZ- fj ~ª~ ~-----
/ -~~~D.~..M9.~~-~-~~f..!~.~~Y.~ ....... /just man

Vi¡ç;.?k:
/.1:\9.!f.l.~..Y.~9.~D.~.~ /sekr

Ro~/// /Just man


