Föreningsstämma i brf Räfsan 4, 5 och 6
Datum: 2016-05-18
Plats: Matsalen, Katarina Södra Skola
Mötesordförande: Anders Hansson
Protokollförare: Anna Henningsson
__________________________________________________________
1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Anders Hansson förklarar stämman öppnad.
2. Godkännande av dagordning
Stämman godkänner dagordningen.
3. Val av stämmoordförande
Stämman väljer Anders Hansson till mötesordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämman väljer Anna Henningsson till protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman väljer Karin och Johan Öhman till justeringsmän tillika rösträknare.
6.Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
Stämman anser att den blivit utlyst i stadgeenlig ordning.
7.Fastställande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden. Röstlängden fastställs till 21 röstberättigade. Inga
fullmakter har inkommit. Se bilaga med röstlängd.
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
Kassör Svante Andersson föredrog styrelsens årsredovisning.
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragande av revisorernas berättelse
Kassör föredrog revisorernas berättelse.
Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar enhälligt att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutar att arvodera styrelsen med 172 000 exklusive sociala avgifter,
samt revisorerna på löpande räkning.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag:
Ledamöter:
Anders Hansson (omval)
Ulf Dahlbäcker (omval)
Ann-Sofie Nenzell (omval)
Anna Henningsson (omval)
Fredrik Salzedo (omval)
Cornelia Hedlin (nyval)
Alfons Blomstedt (nyval)
Suppleanter:
Pernilla Tenje (nyval)
Maud Rafstedt (nyval)
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutar att välja Toressons Revision AB som revisor.

16. Val av valberedning
Valberedningens förslag är Andreas Lundin (sammankallande) och Emilie Book, som
godkändes av stämman.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem
anmält ärende enligt 33
Inga inkomna motioner från medlemmar.
18. Stämmans avslutande
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