Protokoll fört vid ordinarie stämma i Brf Jungfrun 21, måndagen den 10Juni 2013, på Östra Reals
Gymnasium
1.

Öppnande
Stämman förklarades öppnad.

2.

Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen

3.

Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande valdes Fabian Kärnell.

4.

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförandes val av protokollförare, Emma Mattisson, godkändes av stämman.

5.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Felix Persson och Markku Saarinen valdes av stämman till Justeringsmän tillika rösträknare.

6.

Fråga om stämman blivit stadgeenlig utlyst
Stämman ansågs ha blivit i stadgeenligt ordning utlyst.

7.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. (Se bifogat dokument)

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsen föredrog årsredovisningen på stämman. Styrelsen har avhållit 7 st protokollförande
sammanträden och ej 5 st som står angivet i årsredovisningen.

9.

Föredragning av revisorns berättelse
Katinka Rheyneuclaudes föredrog revisionsberättelsen för stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att överföra 1 308 881 SEK i ny räkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer nästkommande år
Stämman godkände beslut om 3 prisbasbelopp åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande år.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter för nästkommande verksamhetsår
Berit Steijer-Svenonius
Suppleant
Omval
Gunilla Kjellberg
Ledamot
Omval
Fabian Kärnell
Ledamot
Omval
Emma Mattisson
Ledamot
Omval
Felix Persson
Suppleant
Nyval
15. Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman valde att välja följande revisor och revisorssuppleant från Litius Revision AB på 1
a r.
Tommy Ure
Revisor
Nyval
Mats Ivarsson
Revisorssuppleant
Nyval
16. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja Frida Montenius och Fredrik Hazen till valberedning.
17. Övriga frågor
•

Underhållsplan är under upprättande. Större projekt som kommer att genomföras
under kommande år tas upp, bl.a. framtida stambyte. Information till medlemmar
distribueras då denna är klar.

•

Det påpekades att man får spola en längre tid för att få varmvatten i kranarna.
Styrelsen undersöker detta än en gång.

•

Löpande information kommer att distribueras via hemsida samt trapphus.

18. Avslutande
Stämmoordförande Fabian Kärnell förklarade stämman avslutad.
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