Brf Södra Rosendal
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Södra Rosendal, den 29 juni 2022
kl. 18:00 i restaurang Thai breaks lokaler i Rosendal.
1. Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande.
2. Dagordningen godkändes.
3. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Lennart Åkerblom.
4. Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Karin Allera att föra stämmans protokoll.
5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Marie Liljeström och Nashmil Bercenzi.
6. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i stadgeenlig ordning.
7. En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen
godkändes som röstlängd.
8. Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse föredrogs. Föreningsstämman
beslutade att godkänna årsredovisningen samt lägga revisorernas berättelse till
handlingarna.
9. Föreningsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
10. Föreningsstämman beslutade att årets vinst och den sammanlagda vinsten skulle
balanseras i ny räkning.
11. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
12. Föreningsstämman beslutade att styrelsens arvode ska vara oförändrat och uppgå till 2,265
prisbasbelopp. Revisorns arvode ska vara enligt faktura.
13. Val av styrelse. Valberedningen föreslår att Hans Clausen väljs om som ordinarie ledamot
och att Clara Sundström och Martin Halldén väljs som ordinarie ledamöter, samtliga på en
period av två år. Joachim Lindqvist väljs till suppleant på en period av ett år. Karin Alleras
och Claës Kylbergs mandatperiod löper ut i samband med stämman 2023. Tommy Forsberg
avgår som ordinarie styrelseledamot.
14. Till revisor valdes Niclas Wärenfeldt på BoRevision för tiden fram till slutet av nästa
ordinarie föreningsstämma.
15. För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutade stämman att välja
Jenny Händestam, Nashmil Berzenci och Olivia Brunell till valberedning.
16. Inga motioner från föreningsmedlemmar har inkommit.
Av styrelsen hänskjutna frågor:
Installering av elplatser - Styrelsen får i uppdrag av stämman att förhandla och beställa ett
antal extra elplatser till garaget, alt. externa bilplatser.
Stadgeändring gällande ökade avgifter för hantering av överlåtelser och pantsättningar Stämman godtar styrelsens förslag till stadgeändring för att höja avgiften för hantering av

pantsättningar till 3% av gällande pantsättningar och till 5% av gällande prisbasbelopp för
hantering av överlåtelser. Extrastämma behöver hållas för att stadgeändringen ska träda i
kraft.
17. Stämman avslutades
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