Protokoll fort vid föreningsstämma i Brf Vilunda-Borgen
Den 20 mars 2018 kl 19.00 i Messingen, Upplands Väsby

1.

Stämman öppnades ordftirande Christian Gabler,

2.

Dagordningen godkiindes.

3.

Jan Gustafsson, Agenta valdes

4.

Stämmoordft)rande anmälde Monica Öhm som sitt val av protokollförare.

5.

Natasha Pedersen och Maude Jiirefiord valdes

6. Konstaterades att stämman
7.

till

Brf Vilundaborgen.

stämmoordftirande.

till justeringsmän tillika rösträknare.

blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Röstlängd ftir stiimman fastställdes och godkändes. 25 röster fanns niirvarande.

8. Föredragning
9.

av årsredovisning godktindes.

Föredragning av revisionsberättelse godkändes.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansriikning godkåindes.
11. Beslut om resultatdisposition godkändes.

12.Fräganom ansvarsfrihet ftir styrelseledamöterna godkändes. Beslutet var enhalligt.
13. Stämman beslutade att styrelsearvoden (beloppet iir exklusive sociala avgifter) skulle

utgår enligt foljande:

-

225.000 kr att ftirdela inom styrelsen
Stiimman beslutade att arvode
Löpande räkning.

till

och med ordinarie stiimma våren 2019.

till revisor skulle utgå enligX ftljande:

14.Yal av styrelse och styrelsesuppleanter godkiindes av stiimman.

Till styrelseledamöter fram till ordinarie årsstämma 2019 valdes:
Ordinarie ledamöter: Monica Öhrn, Natasha Pedersen, Josefin Björk,
Pernilla Nielsen.
Suppleanter: Antonio Espinoza, bestämdes turordningen
och Torsten Bergstedt (3).

till

(1) Maude Järefiord (2)

15.

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter. Till revisor utsågs Patrik
Israelsson, KPMG. Stämman beslutade att revisorssuppleant blir KPMG.

16.

Val av valberedning. Inget foredrag av valberedning, Ingen anmälde sig.

dr
{L{Y

7

ftir Brf Vilundaborgen; aktuella brandvamarnare med strömftirsörjning via
taket, harbarafi.rnnits installerade på Centralvägen 14. D v s att runt ett 50-tal lägenheter av
foreningens totalt 221har haft sådan modell.
Alla boende i foreningen ombesörjer själva införskaffande, montering och/eller utbyte av
Svar från styrelsen

brandvarnare. Det faller under eget driftsansvar. På Centralvägen 14 har redan ett stort antal
boende redan sjalva bytt ut aktuell modell, till sådan som ftistes direkt upp mot taket och
endast drivs av batteri.
Styrelsen föreslår att inlämnad motion avslås, med håinvisning

till

Stiimman beslutade att avslå motionen.
18. Mötet avslutades.

M
Sekreterare

Monica Öhrn

Justeringsmiin

Ordftirande

eget boendeansvar

