
Brf Södra Rosendal
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Södra Rosendal, den 3e juni 2020 kl. 

18:00 på föreningens innergård.  

1. Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande      

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Tommy Forsberg.    

4. Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Karin Allera att föra stämmans protokoll. 

5. Till justerare och tillika rösträknare valdes  Martin Fredriksson och Olivia Brunell.           

6. Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. 

7. En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen 
godkändes som röstlängd. 

8. Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) 
föredrogs. Föreningsstämman beslutade att godkänna årsredovisningen. 

9. Revisionsberättelsen föredrogs. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till 
handlingarna. 

10. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen. 

11. Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle 
balanseras i ny räkning. 

12. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet. 

13. Föreningsstämman beslutade att styrelsens arvode ska uppgå till 2,265 prisbasbelopp.      

14. Föreningsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och en 
suppleant. Ordinarie styrelseledamöterna Tommy Forsberg, Claës Kylberg och Karin Allera 
valdes vid årsstämman 2019 för en period på två år och sitter därför kvar fram till slutet av 
nästa ordinarie föreningsstämma. Stämman beslutade att välja Johan Liljeström och Hans 
Clausen till ordinarie styrelseledamöter med en mandatperiod på två år och Nashmil 
Berzenci till styrelsesuppleant med en mandatperiod på ett år.  

15. Till revisor valdes BoRevision för tiden fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma. 

16. För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja Olivia 
Brunell, Jenny Händestam och Christina Atterby till valberedning 



17. Föreningsstämman beslutade att installering av övervakningskameror ska ske enligt 
inkommen motion. 

18. Föreningsstämman beslutade att installering av porttelefoner ska ske enligt inkommen 
motion. 

19. Det vid den extra föreningsstämman den 9e december 2019 antagna förslaget till nya 
stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att för 
en andra gång anta nya stadgar enligt bilaga 2. Beslutet konstaterades ha uppnått erforderlig 
majoritet. 

Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket. 

14. Föreningsstämman avslutades. 

Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman

Karin Allera Tommy Forsberg

Justerare Justerare

Martin Fredriksson Olivia Brunell


