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Brf Ekehjelmstorget

Protokoll
Ordinarie föreningsstämma,
Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget, arg. 769604- 2857.
Tisdag den 20 maj 2014
Saturnus Konferens, Stockholm.
§ 1. Stämmans öppnande
Föreningens styrelseordförande Dag Gårdeman hälsade välkommen, efter en kort resume över det
gångna året och inför det stundande mötet, förklarade ordförande stämman öppnad.
§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes utan tillägg.

§ 3. Val av stämmoordförande
Stämman utsåg Hans Janson till ordförande för mötet.
§ 4. Anmälan av stämnioordförandes val av protokollförare.
Stämmoordförande anmälde Michael Forsman som protokollförare.

§ 5. Val av två justeringspersoner

tillika rösträknare.
Anette Elmblad och Lasse Kalleryd utsågs till justeringspersoner

tillika rösträknare.

§ 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd.
Av de närvarande hade 50 registrerats som röstberättigade, varav en fullmakt.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Dag Gårdeman föredrog styrelsen verksamhetsberättelse.
Rolf Wibard kommenterade resultaträkningen.
Stämman beslutade om att lägga resultat och balansräkning till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse.
Ordförande läste uttalande från revisor.
Stämman godkände revisionsberättelsen.
§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade om fastställande av resultat- och balansräkning.
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§ 11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman beslutade om att fastställa styrelsen förslag till resultatdisposition.
§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår.
Stämman antog Valberedningens förslag om arvoden till styrelseledamöter.
§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Mötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för 201412015 ska bestå av:
fern ordinarie ledamöter och två suppleanter enligt följande.
Omval ordinarie ledamöter: Dag Gårdeman, Joachim Norling (ett år kvar på föregående),
Nyval ordinarie ledamöter: Mikael Bergling, Richard From, Annika Oldmark (nyval två år).
Suppleanter: Francisco Cabrera, Ann-Charlotte Edman (ett år).
Följande ordinarie ledamöter lämnar styrelsen: Anders Bergman, Lars Richt, RolfWibard (efter
fullgjord tid), Victoria Johansson (ett år i förtid på egen begäran) samt Michael Forsman
(suppleant).

§ 15. Val av revisorer och revisorsersättare
Omval: Marie Nordlander (ordinarie) och Ola Deurell (ersättare), auktoriserade revisorer från
Parameter revision valdes.

§ 16. Val av valberedning.
Till ny valberedning utsågs Jan Celarek och Victoria Johansson.

§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda
ärenden.
§ 17.1. Motion 2013. ang. byggnation av uteplatser på innergården.
Stämman beslutar att avslå motionen.
Stämman godkänner att styrelsen bifaller yttrande om att rusta upp befintliga uteplatser.

§ 17.2. Motion 2014:1 Kök iföreningslokal
Stämman beslutar att anse motionen besvarad.
§ 17.3. Motion 2014:2 Bygga nyfrihängande

balkong

Stämman beslutar att avslå motionen.

§ 17.4. Motion 2014:3 Nya tvättmaskiner
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Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

§ 17. 5. Motion 2014: 4 Uppfräschning av entre Ekehjelmstorget 4
Stämman beslutar att anse motionen besvarad.
§

17.6. Motion 2014:5 Byggande av bastu

Stämman beslutar att avslå motionen.

§ 17. 7. Motion 2014:6 Nyttjande avföreningslokal
Stämman beslutar att anse motionen besvarad.
§ 18. Övriga frågor.
Inga anmälda övriga frågor.
§ 19. Stämmans avslutande.
Stämmoordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Anette Elmblad

Lasse Kalleryd
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