
BRF Runö Gård

Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstämma i Brf Runö Gård i Åkersberga
2022-04-27

Öppnande
Ordforande Cecilia Oman öppnar mötet och hälsar alIavälkomna.

$2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt foreliggande forslag.

Val av stämmordftirande
Till ordförande för stämman välj s Tove Lindau, Bostadsrätterna

$4 Anmälan av stämmoordftirande val av protokollfiirare
Till protokollforare anmäls Bo Dahlström.

Val av två personer attjämte stämmordftirande justera protokollet samt val av
rösträknare.

Till justerare tillika rösträknare väljs Ann-Louise Carselind och Riikka Brander.

$6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Stämman finner att så är fallet.

$7 Godkännande av röstlängd
16 st. röstberättigade medlemmar och av dessa är 1 fullmakt. Ståimman beslutade fastställa

niirvaroftirteckningen inklusive fullmakter.
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Föredragning av sfyrelsens årsredovisning
Stämmordftirande går igenom årsredovisningen som sedan lades till handlingama.

$e Föredragning av revisorns berättelse
Leif Marksell, revisor, läser de två uttalande i revisionsberättelsen som sedan lades till
handlingarna.

$10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningarna.

Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

$12 Frågan om ansvarsfrihet ftir sfyrelseledamöterna
Stiimman beslutar enhälligt att bevilja styrelseledamötema ansvarsfrihet ftir år 2021.

Beslut om arvoden fiir sfyrelseledamöter och revisorer fiir mandatperiod till
nästa ordinarie stämma samt principer ftir andra ekonomiska ersättningar fiir
ledamöter.

Stlimman beslutar om oftiråindrade arvoden vilket innebär att total ersättning fiir styrelsen blir 4
prisbasbelopp (2022).Internrevisom får 7 000 kr. Extern revisor enligt räkning. Valberedningen
ftirdelar sjaiva b soo kr. inom valberedninr"* äirä'ääää"" 
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Val av sfyrelseledamöter
Stämman väljer om Cecilia Oman, Carina Lindfors och Marianne Wennbergpä2 ar. Bo Dahlström
och Sven Alenius har ett ar kvar av sin mandattid. Styrelsen konstituerar sig själv.

Val av revisor/er och suppleant
Ståimman väljer om Leif Marksell som internrevisor och Ola Tranö, BoRevision till ordinarie
revisor och Jörgen Götehed, BoRevision till ersättare.

$16 Val av valberedning fiir 1 är
Stämman väljer Dick Mattsson, sammankallande och Anders Wohlgast och Björn Pettersson.

$17 Motioner
Fanns inga.

$18 Avslutning
Stämmoordftirande Tove Lindau tackar alla for deras engagemang och ftirklarar ståimman avslutad.
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