
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Trollskogen

Mariehäll den 14 juni 2016. Tid 18.00. Plats: Marabouparken,

Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Christer Leuf öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och

biträden (röstlängd)

Närvarolista upprättades och bifogas protokollet (se bilaga 1).

Val av ordförande på stämman

Christer Leufvaldes till ordförande vid stämman.

Anmälan om ordförandes val av sekreterare

Meddelades att Kajsabet Morin utsetts att föra dagens protokoll.

Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Beslöts att förutom ordföranden Christer Leuf skall Emily Rosenqvist och

Annika Hedman justera dagens protokoll.

Fråga om kallelse till stämma behörigen skett

Förklarades att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

58 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för perioden 2015.01.01—2015.12.31 , har inte varit

tillgänglig för medlemmarna en vecka innan årsstämman och ordförande

frågade därför om medlemmarna ville ha extra tid för att läsa igenom den innan

en genomgång. Förslaget avböjdes.

Årsredovisningen föredrogs av Edwin Luppert och lades utan erinran till

handlingarna.



S 11

S 12

13

14

Föredragning av revisionsberättelsen

Finns ännu ingen revisionsberättelse för perioden 2015.01-01 — 2015.12.31.

Den kommer att göras tillgänglig för medlemmarna så fort den är klar vilket

beräknas vara inom två veckor.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade enhälligt att fastställa den i årsredovisningen intagna

resultat- och balansräkningen.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades i enlighet med revisorns tillstyrkan ansvarsfrihet för den

tid årsredovisningen omfattar med villkoret att revisorn i den kommande

revisionsberättelsen föreslår ansvarsfrihet.

Revisorsberättelsen underskriven av revisorn, som nämnts i 59, beräknas vara

klar och tillgänglig för medlemmarna inom två veckor.

Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade att 271 184 kr i vinst disponeras så att 191 600 kr avsätts

till fond för yttre underhåll enligt stadgar och 79 584 kr överföres i ny räkning.

Beslut om arvoden

Beslöts att arvode skall utgå till den tillträdande styrelsen med kronor

1000kr/lägenhet (vilket blir 105 000 kr för 105 st lägenheter) att fördela på sätt

som styrelsen bestämmer. Revisorns arvode enligt räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes enhälligt

Christian Johannesson, Kajsabet Morin, Nina Gennebäck, Stefan Jönsson och
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Taran Eckermann till ordinarie ledamöter samt Edwin Luppert, Terese Ingelson

och Pernilla Hjalmarsson till suppleanter. Omedelbar justering.

Val av revisor och suppleant

För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Parapet Finis AB med Bo Eric

Svensson som huvudansvarig revisor.

Val av valberedning

Till valberedning intill slutet av nästa årsstämma valdes Claes Morin

samt Emily Rosenqvist. Claes Morin är sammankallande för valberedningen.

Övriga ärenden - Motioner

a. Motion från Nils Boman gällande reparation av dörrar och

installation av larm. Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag

med tillägget att svar från utredningen ska vara tillhanda hos

medlemmarna innan sista kvartalet år 2016.

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vidprotokollet

Kajsabet Morin

Justeras:

Christer Leuf Emily senqv• t Annika Hedman


