Plats: Tabysalen. Tibbie kyrka , Attundavagen 3, Taby
Tid: ~j;!g@. den 13 maj 2014, kl19.04
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Stamman beslot att valja Henrik Westman till stammoordforande.

Stammoordforanden valde Annika Branderud till protokollforare under stamman.

Den vid ingangen uppgjorda forteckningen over narvarande medlemmar godkandes,
Forteckningen faststalldes att galla som rostlangd .
Narvarande var 44 stycken, varav en var fullmakt.
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Dagordningen faststalldes av stamman.
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Stamman beslot att valja Helena Bryn ell och lngegerd Ericsson till justerare tillika
rostraknare.
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Till protokollet noteras att dagens stamma tillkannagivits i stadgeenlig ordning.
Stadgarna fastslar att stamman ska tillkannagivas fjorton dagar in nan stamman ager
rum . Kallelsen sattes upp 29/4 och arsstamman agde rum 13/5. Stammen faststallde att
kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
Pa motet angavs felaktigt att kallelsen sattes upp tretton dagar innan arsstamman.

Arsredovisningen foredrogs i sina rubriker. Stamman beslutade att med godkannande
lagga arsredovisningen till handlingarna.

Revisorernas berattelse foredrogs och stamman beslutade att med godkannande lagga
den till handlingarna.
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Stamman faststallde resultatrakningen for det gangna aret som utvisade ett underskott
pa 1 350 299 kr samt balansrakningen per 2013-12-31 slutade pa 100 591 170 kr.
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Stamman beslutade i enlighet med styrelsens forslag att balanserat resultat pa 5 718
678 kr som ska balanseras i ny rakning.
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Styrelsen beviljades enhalligt ansvarsfrihet for det gimgna verksamhetsarets forvaltning .
Styrelseledamoterna deltog inte i beslutet.
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Stammen beslutade att:
•

till styrelsen utgar arvode med totalt 78 000 kr att fordelas inom styrelsen fran
tidigare 70 000 kr)

•

till styrelseledamot och suppleant, sam kallas och deltar i styrelsesammantrade
inom Brf Annexets styrelse och inom garagesamfallighetens styrelse, utgar
ersattning med 700 kr per bevistat sammantrade (hojning fran tidigare 650 kr).

•

for deltagande i projekteringsmoten och byggmoten gallande byggnation av
takvaning i Brf Annexet samt for deltagande i sammantraden for
fjarrvarmeprojektet tillsammans med Brf Farmen, Volten och Storstugan i Taby
under 2014 och fram till arsstamma 2015 utgar en ersattning av 700 kr per
bevistat sammantrade (hojning fran tidigare 650 kr)

•

till revisor utgar arvode med 9000 kr (hojning fran tidigare 8500 kr}, dock att
auktoriserad revisor har att arbeta mot rakning

•

fOr deltagande i fastighetsbesiktning utgar arvode med 1 750 kr per hel dag
(tidigare 1500 kr) och 875 kr per halv dag (hojning fran tidigare 800 kr}

•

till valberedningen utgar ersattning med 7000 kr att fordelas internt (hojning fran
tidigare 6500 kr)
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Stamman beslutade att till styrelseledamoter och suppleanter valja :
Till ordinarie ledamoter pa tva ar
• Ulf Paulsson (omval)
• Eva Lindau (omval)
Till ordinarie ledamoter pa ett ar
• Simon Wagemyr (omval)

ar

Till suppleanter pa ett
• Jens Lundgren (nyval)
• Markus Ottosson (nyval)
• Sarnj Said (nyval)

Brf Annexet i Taby foreningsstamma 2014-05-13 2 (3)

Kvarsittande till 2015 fran foregaende ars val
• Annika Branderud
• Therese Christensson

Stamman beslutade att till revisor och revisorssuppleant att valja:
Till revisor pa ett ar:
• Ake lied aI (omval)
Till revisorssuppleant pa ett ar:
• Berhanu Yemane (omval)

Stamman beslutade att till valberedningen valja tre personer:
• Gunilla Monten (omval)
• Niklas Even (omval)
• Sonja Berg (omval)
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Stamman beslutade att styrelsen far i uppgift att utse ombud.
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lnga motioner har inkommit till stamman.

Ordforanden avslutar arets foreningsstamma kl 19.44.
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Henrik Westman, stammoordforande

Justerande
Helena Bryne
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