
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Appelgarden

kv. Da I en 5, 7 696L7 -5582, 2O2L-05-L9

1. Stämmans öppnande (beslut fattas inte av stämman)
Stämman öppnades av föreningens ordförande Barbro Wong.

2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3. Val av stämmoordförande
Barbro Wong valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare (beslut fattas inte av

stämman)
Jakob Jönsson utsågs till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Gebhard Eisenlauer och Lars Olsson valdes tilljusteringsmän och tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Mötets utlysande godkändes enhälligt.

7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 23 poströster.

8. Föredragning av årsredovisning (beslut fattas inte av stämman)
Årsredovisningen har tillgängliggjorts för medlemmarna innan stämman på hemsidan och

det har varit möjligt att få en papperskopia (2 röster för att frågan ska anstå).

9. Föredragning av revisionsberättelse (beslut fattas inte av stämman)
Revisionsberättelsen har tillgängliggjorts för medlemmarna innan stämman (2 röster för att
frågan ska anstå).

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes (2 röster för att frågan ska anstå).

11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens fcirslag (2 röster för
att frågan ska anstå).

Till förfogande stående resultatmedel :

Balanserat resultat -15 581 745kr
Årets resultat före fondförändring -2790 295 kr

Årets avsättning till underhållsfond -L 26L 000 kr

Ärets ianspråktagande av underhållsfond 2 302 356 kr

Att balansera i ny räkning -17 330 356 kr



L2. Fräga om a n sva rsf rihet för styrel sel eda m öterna
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade att arvode till styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma ska
utgå med 150 000 kr exkl. sociala avgifter (1 röst emot). Revisorn arvoderas enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
Valberedningen lade fram förslaget att sittande styrelse väljs på nytt för ett år. Stämman
godtog en hälligt val beredn ingens frirslag. I nga suppleanter valdes.

Styrelsen består av sex ledamöter: Lars Olsson, Börje Justrell, Gebhard Eisenlauer, Victor
Norman, Jakob Jönsson och Barbro Wong.

15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant
staffan zander, Baker Tilly Mepema omvaldes (1 röst för att frågan ska anstå).

16. Val av valberedning
Till valberedning valdes Per Han enhälligt.

t7. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmätt ärende
lnga frågor har inkommit.

18. Stämmans avslutande
Mötet avslutades.
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