
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf. Forsgården

tisdag den 14 maj 2013

§ 1 Föreningens ordförande öppnade föreningsstämman.

§ 2 Förslaget till dagordning godkändes med justeringen att tidigarelägga punkt 17,

som därmed blir punkt 13.

§ 3 Till ordförande vid föreningsstämman valdes Nils-Åke Hult6n.

§ 4 Stämmoordförande valde Marie Johansson till protokollförare.

§ 5 Till l'usteringsmän och tillika rösträknare valdes Eva Richnau och Björn

Bergqvist.

§ 5 Föreningsstämman konstaterades vara stadgeenliSt utlyst.

§ 7 Närvarande medlemmar förtecknades enli8t sårskild lista och röstlängden

fastställdes till 27 (av 4O lägenheter).

§ 8 Föreningens årsredovisning redovisades av lngrid Andersson.

Föreningsstämman godkände föredragningen och beslutade att lägga denna till

handlingarna.

§ 9 Revisonsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Stämman beslutade att disponera årets förlust enligt styrelsens förslag i

årsredovisningen.

§ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 lnkommen motion och styrelsens förslag till beslut godkändes som korrekt

föredragna. Föreningsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag att

avslå motionen.

§ 14 Stämman beslutade, efter omröstning, att arvodet till styrelsen kvarstår på

nuvarande nivå, dvs. 35 000 kr/år. Arvode till revisorerna utgår enligt räkning.



§1s

§16

§I

§18

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes Tommy Claesson och

Emma Westin. lngrid Andersson valdes på ett år som ordinarie ledamot.

Henrik Bergh och Teija Ruhanen valdes till suppleanter på ett år.

PwC omvaldes som föreningens revisionsbyrå med Jessica Gårdmo som

huvudansvarig revisor.

Till valberedningen valdes Stina Gabrielsson och Adam Nilsson'

Ordföranden avslutar föreningsstämman.

Övriga frågor:

- Tommy Claesson informerade om den utredning som gjorts angående

förutsättningar och konsekvenser av ett kapitaltillskott till föreningen.

- Avtackning av avgående styrelseledamöter.
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Björn Bergqvist

Justerare

\lthflu- {ft44".,--
Nils-Åke Hultdn

Ordförenade

Eva Richnau

lusterare


