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Protokoil fort vid àrsstärnma den 9 april 2019 med
Brf ArméfOrdelningen 2
§ 1. Vat av ordfôrande for stämman

Till ordfOrande for stämman valdes byggingenjor Tommy Kjellgren.

§2. Ordförandens anmälan av protokollfOrare for stämman
Susanne Johansson utsâgs.

§3. fastställande av rOstlängd
Stainman fastställde rOstlangden till 15 rOstberattigade (15 medlemmar var närvarande).

§4. Fastställande av dagordning
Stämman beslutade fastställa dagordningen enligt utsänt forsiag.

§5. Vat av tvá personer att jämte ordföranden jiistera protokollet
Stämman valde Emma Lenman och Bjöm fridén all jämte ordfliranden justera
protokollet.

§6. Fräga orn stärnman blivit behOrigen katlad
Kallelsen mid. dagordning och bilaga delades ut i brevládor, anslogs pa hemsidan samt
sattes upp pa anslagstavlorna i varje port den 8 mars. Arsredovisningen farms tillganglig
pa hemsidan och anslagstavlor I portar fr?in den 15 mars. Stämman fOrkiarade sig claimed
behorigen kallad.

§7. Styrelsens ärsredovisning
StämmoordfOranden gick igenom ârsredovisningen sida fOr sida (bilaga 1). frâgor
ställdes och svar lämnades.

§8. Revisorernas berättelse
Stämmoordfdranden ftamfOrde revisoms berättelse (bilaga 1).

§9. Beslut om faststältande av resultaträkning och balansräkning
I enhghet med revisorns tillstyrkan beslutade stamman faststalla iesultat- och
balansrakningama fOr 2018.
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§10. Beslut beträffande föreningens fôrlust enligt den fastställda
balansräkningen.
I enlighet med revisoms tilistyrkan beslutade stämman afl till balanserat resultat
överfiira den ansamlade fOrlusten 871 624 krjämte rets fOrlust 192 092 och till fond
fZir yttre underháll OverfOra 300 000 kr. Därmed OverfOres I fly rakning den ansamlade
fOrlusten 1 363 716.

§11. Frága om ansvarsfrihet for styrelsen
I enlighet med revisoms tilistyrkan beslutade stämman med 15 rOster fOr och 0 rOster
mot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsáret 2018.

§ 12. frâga om arvode till styrelse och revisorer

Stärnman beslutade om oförändrat arvode 90 000 SEK exklusive sociala avgifier att fritt
fOrdelas mom styrelsen. Extema revisorer arvoderas enligt lopande rakning.

§ 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade fOljande I enlighet med valberedningens fOrsiag:

Styrelsen skall bestâ av 5 ledamOter och 4 suppleanter
Styrelseledamoter
omvaldes to.m. irsstämman 2020
vald t.o.m. árssUimman 2020
Lasse Olander
Susanne Johansson omvaldes t.o.m. ârsstimman 2021
Martin Edvardsson valdes t.o.m. ârsstämman 2021
Fredrik Nordqvist valdes t.o.rn. ársstämman 2021
Maria Freimuth

Styrelsesuppleanter
vald t.o.m. .rsstämman 2020
Par Ofjäll
omvaldes t.o.m. ársstämman 2020
Hillar Truuberg
fredrik Folkelid
omvaldes t.o.m. ârsstämman 2021
Fatima Oulebsfr
valdes t.o.m. rsstämman 2021

§14. Val av revisor och revisorssuppleant
Enligt valberedningens forslag beslutade stämrnan omvälja BoRevision AB till revisor
t.o.m. rsstämman 2020,

§15. Val av valberedning, varav en sammankallande
Stämman beslutade afl till valberedning omvälja Michaela Wilhelmsson
(sammankallande) Bnta Liljegren samt Bjom Fnden t o m arsstamman 2020
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§16. Ovriga anmälda ärenden
Inga.

§17. $tämman avslutas

Brita Liljegren tackade avgâende iedamot Hemik Ekman och suppleant Magnus Nyman

med en varsin blombukett.
Stort tack framfOrdes till stämmoordfdranden, som därefier fOrklarade stämman
avslutad.
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