
Protokoll - ordinarie flrsstiimma i Brf Rovfigeln20lg

Datum: Torsdagen 4 april2019, kI18.00

Plats: Brf Korsriddaren, ftireningslokal, Hligerstensviigen 165 C

1. Stiimman dppnas Stdmman dppnades av foreningens ordfdrande
Torbjorn Ljung,

2. Godkiinnande av dagordning Dagordningen godkiindes av stdmman.

3. Val av stiimmoordftrande Jan Gustafsson, Forvaltning i Ostersund, utsSgs till
stdmmoordforande.

4. Anmiilan av stiimmoordforandens val
av protokollfiirare

Stdmmoordforande anmiilde Olof Brunsson till
protokollforare.

5. Val av tvi justeringsmiin tillika
rdstriiknare

Paul Crisp och Daniel Falk valdes till justerare och
rdstrdknare.

6.Frirya om stiimman blivit i stadgeenlig
ordning utlyst

Stdmman ans8gs stadgeenligt utlyst,

7. Faststiillande av rdstltined Rostliingden faststiilldes till 21 rdster.



8. Fdredragning av styrelsens
drsredovisning

Std m moordfcira nden foredrog styrelsens
Srsredovisning,

EIt I:l p8pekades p3 sid. 4.TvB uppt8tetser har
skett, inte en som anqes.

g av Ida-Maria Classon
Olle Eriksson flyttade och

B.

FrSga frSn medlem uppkom ang8ende det negativa
rersultatet och hur hyressdnkningen som beslutats
fr8n och med januari 2OIg kunde motiveras av
styrelsen,

Foreningen har budgeterat for positivt resultat efter
avskrivningar for 2OIg.

Idgu uppkom ocksS frSn medlem angSende
fcirdelningen mellan inbetald insats oih
upplStelseavg ift gti I la nOe eventueli f,ioa ti n i n g uugaraget som ombildas till lEigenheter.
Kan det innebdra en bokfciringsmdssig kostnad fcir
foreningen om intiikten frSn fcirsailjnirigen air mindre
dn vad insatsen skulle vara for eni8ain likvEirdig
lai genhet? Stdm moordfdrande svarade och
forklarade att det kan det, d3 insatsen alltid m8ste
vara pB en viss niv8, i puritet muJ tilnuno"
ldgenheter i fcireningen.

F.!6.Tul godkeinde fdredragningen av styretsenso ' -Y' rr' ryvl
arsredovisning som lades till handlingarna.

9. Fdredragning av revisorns beriittelse Stdmmoordforande foredrog revisorns berdttelse,
Stdmman godkiinde foredragningen av revisorns
berdttelse som lades till handlingirna.

10. Beslut om faststiillande av resultat_
och balansriikning

Stdmman faststiillde resultat och balansriikning.

11. Beslut om resultatdisposition Std m ma n faststai | | de f6resla gen resu ltatd ispositi on,
12. Frigaom ansvarsfrihet ftir
styrelseledamdterna ftir det gangna 6ret

Stdmman gav styrelsen full ansvarsfrihet f6r detgdngna dret.
Beslutet var enhiilligt.



13. Faststiillande av styrelsearvode och
aryode ftir revisor ftir niistkommande
verksamhets6r

Stdmman beslutade att styrelsearvodet for
ndstkommande verksamhets8r fcirblir pE en
ofordndrad nivS om 3 basbelopp (dvs 3x46.500kr)

Stdmman beslutade att fortsaitta arvodera revisorn
p3 lopande rdkning.

14. val av styrelseledamdter och
suppleanter

Valberedningen foredrog sitt arbete under 3ret.
Forslaget innebdr en styrelse pE 6 personer och
suppleant,

Ordinarie:
Torbjdrn Ljung (sittande t.o.m, 2O2O)
Tomas Bokstrom (sittande t,o.m, 2O2O)
Paul Crisp (omval t.o.m. 2O2L)
Olof Brunsson (sittande t.o.m. 2020)
Cecilia da Mata (sittande t.o.m. 2O2O)
Rasiha Delilbasic (nyval t.o,m. 2O2I)

Suppleant:
Daniel Falk (nyval till 2020)

Inga ytterligare forslag p3 nya ledamoter eller
suppleanter.
Stdmman godk-inde valberedni ngens forslag.

15. val av revisor Nuvarande revisor iir Torbjdrn Nordin p3 Grant
Thornton. Han omvaldes enhiilligt tillsammans med
Grant Thonton som suppleant.

16. val av valberedning Josefin Johansson och Ida-Maria Classon valdes
enhailligt ti ll valberedningen.
Josefin dr sammankallande.

17. Stiimmans avslutande Stdmman avslutades,

"2-Z*-
protokollforare

MFZe
Daniel Falk, justerare


