
BRF StIPEN 40: 716420-1050

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar

i Bostadsrättsföreningen Slipen 40 den L8 mai202L

1. Årsstämman förklarades öppnad. Ordförande Carl Marichal redogjorde förvad vi gjort

under 2020 såsom bland annat status gällande försenad OVK-besiktning - nu planerad

till hösten-Z1, information gällande kommande ba lkongrenovering ihöst-21 och att Carl

Marichaltilträdde som stä llföreträda nde ordförande sedan 2O2L-02-07.

2. Dagordningen godkändes av stämman.

3. Till ordförande valdes Carl Marichal.

4. Till protokollförare valdes Heidi Nilsson.

5. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Fredrik Burman och Mia Östin.

6. Denna ordinarie föreningsstämma konstaterades vara istadgeordning utlyst.

7. Röstlängden vid årsstämman fastställdes till nio personer.

8. Styrelsens årsredovisning med däri intagen verksa m hetsberättelse, resultat- och

balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-01- iill 2020-72-37frcfilades av Anton

Knudsen och förvaltare Josephine Franson från Calculare iÖsterskär AB (JF). Styrelsen

genom JF föredrog resultatdisposition och å rsredovisningen och redogjorde för
fören ingens resultat för året.

9. Styrelsen genom JF föredrog revisorberättelsen.

10. Föreningen beslutade om att årsredovisningen framlagts i behörig ordning. Stämman

beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning så som de är intagna I

å rsredovisingen.

11. Styrelsen föredrog förslaget till resu ltatd ispositio n som det presenteras i

å rsredovisningens förvaltningsberättelse. Fören ingsstä m ma n beslutade i enlighet med

styrelsens förslag, om att fastställa resultatd ispositionen.

12. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna för räkenskapsårets förvaltning.

13. Arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår fastslogs till 75 000

SEK. Fördelningen av arvodet sker av styrelsemedlemma rna själva i samråd med

valberedningen. Arvode till revisor betalas per löpande räkning.

14. Styrelsen ska bestå av 3-7 styrelseledamöter, maximalt 3 suppleanter, minst L (och

högst 2) revisorer, samt högst 2 revisorssu ppleanter (enligt stadgarna).

15. Till ordinarie styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår valdes Anton

Knudsen, Emmy Wiklund, Heidi Nilsson och Fredrik Burman.



16. Stefan Persson, Convensia AB, uppdrogs att fortsatt vara föreningens revisor på löpande

rä kning.

17. Till valberedning valdes Carl Marichal.

18. lnget ärende anmält till stämman.

19. Stämman avslutades.

Stämmans protokollförare

Heidi Nilsson

Justerat av

Fredrik Burman
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