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VILUNTiÅBORGEN

Protokoll fört vid foreningsstämma i Brf Vilundaborgen
den 15 juni2A21. kl 18 00 på Finspångsgården, innergården.

1. Stämman öppnades

av ordförande Monica

öhrn, Brf Vilundaborgen.

2. Dagordningen godkändes.
3. Jan Gustafsson, BRF-konsult valdes

till stämmoordförande.

4. Stämmoordförande anmälde Monica Öhrn som sitt val till protokollförare.
5. Maude Järefjord och Torsten Bergstedt valdes tilljusteringsmän tillika
rösträknare.
6. Konstaterades att stämman blivit behörig ordning utlyst.
7. Röstlängd för stämman fastställdes och godkändes. 19 röster fanns närvarande,
8. Föredragning av årsredovisning, som sedan lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelse, som sedan lades till handlingarna.
10. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
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1. Stäm ma n besl utad e att faststä I la resu ltatdisposition en.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna godkändes. Beslutet var

enhälligt.
13. Stämman beslutade att styrelsearvoden (beloppet är exklusive sociala avgifter)
skulle utgå enligt följande:

- 300.000 kr att fördela inom styrelsen till och med ordinarie stämma våren 2022.
Stämman beslutade att arvodet till revisorn enli$ löpande räkning.
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L4" Val av styrelse och styrelsesuppleanter godkändes av stämman.
Till styrelseledamöter fram till årsstämma n 2A22 valdes:

Ordinarie ledamöter: Monica Öhrn, Torsten Bergstedt, Maude Järefjord och
Pernilla Ca116n"
Suppleanter: Antonio Espinoza, bestämdes turordning till {1), Catharina
Nästren {2).
15" Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter. Till revisor utsågs Louise

Ronquist, KPMG. Stämman beslutade att revisorssuppleant blir KPMG'
16. Val av valberedning Klara Eliasson (1) samt Mulhim Al smmadi (2).
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, ändring av stadgar.
Första beslut om ändringarna i stadgarna godkändes efter omröstning med 19
Ja-röster och 0 Nej-röster.
Frågan hänskjuts
ja till ändringen.

till nästa stämma, då två på varandra följande stämmor skall

säga

L8, Mötet avslutades.

Ordförande

Sekreterare
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Monica öhrn

Jan Gustafsson

Justeringsmän
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