
Protokoll fört vid ordinarie Brf Rödby föreningsstämma 2018, onsdag den 18 april 2018.

t. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Ann-Catrine Larsson hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för mötet
Ann-Catrine Larsson valdes till ordförande för mötet.

4. Val av protokollförare för mötet
Hans Kristian Björnöy valdes till protokollförare för mötet.

5. Valav justerare tillika rösträknare
Mekonen Ghebresilasie och Monica Salmi valdes att justera mötets protokoll.

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Mötet beslöt att anse stämman stadgeenligt utlyst då kallelsen delades ut till alla

medlemmar två veckor innan dags datum i enlighet med det som föreskrivs i

stadgarna.

7. Fastställande av röstlängd

Beslöts att de 22 näruarande röstberättigade medlemmarna vid mötets början

fastställs som röstlängd för stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ann-Catrine Larsson jämte Eric Gandy föredrog styrelsens förslag till årsredovisning.

9. Föredragning av revisorns berättelse

I ntern reviso rn Ch ristophe r Wä rn hjel m fö red rog reviso rernas be rättelse ( bifoga s).

10. Beslut om fastställandet av resultat och balansräkningen

Stämman fastställde den föredragna resultat och balansräkningen för 2017 ärs

verksamhet.

l-1. Beslut om resultatdispositionen

Stämman beslöt att resultatet på -902 tkr skal överföras till ny räkning.

12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att styrelseledamöterna ges ansvarsfrihet för 20L7 ärsverksamhet

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman godkände förslaget om oförändrat arvode om tre basbelopp för samtliga

förtroende u ppd rag. Styre lsen d ispo ne rar belo ppet f ritt.



L4. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag om omval av förra årets

styrelsens samtliga ledamöter. Adam Backström byter från suppleant till ordinarie
ledamot, medans Gunilla Landås byter från ordinarie till suppleant. Det innebär att
föreningens styrelse för 2018 består av:

Ordinarie:
Ann-Catrine Larsson, Nevin Erdemgur, Pirjo ldris, Philip Whittall, Kirsti Morris-
Williams, Adam Backström, Hans Kristian Björnöy

Suppleanter:

Raja Lal, Omid Azad, Gunilla Landås

Val av revisorer

Stämman beslöt i enighet med valberedningens förslag om att extern revisor utse

Jan-Ove Brandt, KPMG, och som interna revisorer Eric Gandy och Christopher
Wärnhjelm, båda omval.

Val av valberedning

Stämman omvalde Margareta Gandy och Monica Salmitill föreningens
valberedning.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt anmälda ärenden

lnga frågor var anmälda till beslut.

Vid protokollet
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