
Ordinarie Föreningsstämma i BRF Öresundsdammarna

den 25 juni 2020

Protokoll nr: 180

1. Öppnande av stämman.
Ordföranden Jan Swedborg hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2. Godkännande av dagordningen.
Utsänd dagordning godkändes.

3. Val av stämmoordförande.
Oskar Ståhl valdes till mötesordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
Birgitta Grafström anmäldes av stämmoordföranden till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare.
Nanna Hallgren Lindgren och Solveig Anelli valdes att justera protokollet samt tillika vara
rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman bekräftade detta.

7. Fastställande av röstlängd.
Fastställdes 31 närvarande röstberättigade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Mötesordföranden föredrog den utsända årsredovisningen och besvarade frågor rörande
dess innehåll.

9. Föredragning av revisorns berättelse.
Mötesordföranden föredrog den utsända berättelsen och konstaterade att revisorerna
föreslog ansvarsfrihet för styreslen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, att balansera -5 001 700 kr i ny räkning.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för nästkommande verksamhetsår
Beslutades om oförändrat styrelsearvode, dvs. tre inkomstbasbelopp att fördela .inom
styrelsen. Arvode till internrevisor och suppleant totalt 3 000 kr att fördela. Arvode till
valberedningen totalt 10 % av inkomstbasbeloppet att fördelas inom valberedningen.
14. Val av antal ledamöter och suppleanter.
Beslutades om sex ledamöter och ingen suppleant styrelsen.



15. Val av ordförande, styrelseledamöter och ev. suppleant.
Valberedningens förslag; Erik Persson (omval 2 år) och Kristina Ågren (nyval 1 år).
Styrelseordförande Jan Swedborg (1 år kvarstår). Styrelseledamöterna Birgitta Grafström,
Kjell-Ake Carlsson och Göran Rosberg (1 år kvarstår).
Styrelseledamoten Gunilla Wrenert, avgår.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant.
Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag; Internrevisor Nanna Hallgren
Lindgren (nyval 1 år). Internrevisors suppleant Jari Ström (nyval 1 år). Till extern
auktoriserad revisor valdes från EY (omval 1 år).
17. Val av valberedning.
Stämman valde Björn Lagerbäck, sammankallande (nyval 1 år), Björn Rombach (nyval 1
är) och Ann-Christin Jonsson (nyval 1 år).

18. Stämman avslutades.
Mötesordföranden tackade för visat intresse.
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