Protokoll fört vid årsstämma i brf Nedslaget den 15 maj 2019
Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus, Riksdalervägen 2; Lokal: Hasseln Tid: 18.30 - 19.15
Närvarande 10 +1 lite sen medlem, 2 anhöriga
Före stämman bjöd föreningen på kaffe med fikabröd från 18.00.
Dagordning
1. Val av stämmoordförande
Till mötesordförande valdes Mikael Kimsjö
2. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordförande anmälde sitt val av protokollförare, Kerstin Banck-Jansson.
3. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes med 10 lägenheter och 13 medlemmar, varav en till anlände till
valberedningspunkten.
4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt
val av rösträknare
Carola Ekblad och Saman Shekari valdes till justerare tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse behörigen skett
Årsstämman förklarades vara i behörig ordning kallad.
7. Styrelsens årsredovisning
Stämmoordförande föredrog föreningens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs i en sammanfattad version och lades till handlingarna.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Beslutades att fastställa resultat – och balansräkningen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Beslutades fastställas enl. förslag i årsredovisningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Med stöd av punkt 7, 8 och 9 beviljades styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2018.

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens ordf. föredrog valberedningens förslag till ledamöter enl följande:
Nyval (2 år) av Gustav Tannfors och omval av Max Wångdahl (2 år)
Stämman valde enhälligt enligt valberedningens förslag.
Ledamöterna Carolina Flodin och Kerstin Banck-Jansson har ett år kvar på sin mandattid.
Till suppleanter föreslogs Saman Shekari och Tania Pastrana av valberedningen
och dessa valdes enhälligt av stämman.
13. Val av revisor och suppleant
Till revisor omvaldes Bo Lyngeus, Lyngeus Revisionsbyrå (godkänd dito)
14. Fråga om arvode för styrelseledamöter för mandatperioden till nästa ordinarie stämma
Stämman beslutade oförändrat arvode, dvs 1 prisbasbelopp à 46 500 kr för 2019.
Tilläggas skall att stämman uppskattar styrelsens engagemang och arbete
15. Val av valberedningen
Jai Manneh och Carola Ekblad omvaldes enhälligt.
16. Inlämnade motioner
Inga inlämnade motioner.
17. Styrelsens förslag till utveckling/förbättringsåtgärder, se bilaga
Styrelsens förslag kommenterades sålunda: det som närmast står på programmet är ny
sopstation, förädling av lokal i 37:an vilket innebär att det gamla torkrummet inte kommer
att återfå sin ursprungliga funktion. Dessutom väntar säkerhetsdörrar för dem som beställt
och postboxar i trapphusen och ommålning av dessa.
18 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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