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Brf Forsgården 

Protokoll fört vid ordinarie poströstningsstämma 2020-06-29 
 

Ärende Beslut 
1. Öppnande 
Inget beslut fattas av stämman. 

 

2. Val av stämmoordförande 
Förslag finns att välja Susanne Eriksson (Nr 58) till 
stämmoordförande? 
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag? 

Susanne Eriksson valdes. 
 
 

Ja Nej 
27 0 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
Stämmans ordförande anmäler protokollförare. 
Inget beslut fattas av stämman. 

Ordföranden valde Tommy 
Claesson. 

4. Godkännande av dagordningen  
Beslutar stämman att godkänna dagordningen? 
 
 

Dagordningen godkändes. 
 
 

Ja Nej 
27 0 

5.  Val av två justerare tillika rösträknare  
Förslag finns att välja Vivi Axelsson (Nr 20) och Annika Staaf (Nr 
26) till att justera dagens protokoll och även vara rösträknare? 
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag? 

Vivi Axelsson och Annika Staaf 
valdes. 

 
 

Ja Nej 
28 0 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens 
stadgar? 

Stämman har blivit korrekt utlyst. 
 
 

Ja Nej 
28 0 

7. Fastställande av röstlängd  
Beslutar stämman att fastställa närvaroförteckningen som 
röstlängd, inklusive poströster och fullmakter? 

Röstlängden fastställdes. 
2 närvarande, 2 närvarande 
röstande,  26 poströster och 0 
fullmakter. 

 
 

Ja Nej 
28 0 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Inget beslut fattas av stämman. 

 

9. Föredragning av revisorns berättelse  
Inget beslut fattas av stämman. 

 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i 
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2019? 

Resultat- och balansräkningen 
fastställdes. 

 
 

Ja Nej 
27 0 

11. Beslut om resultatdisposition  
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till 
resultatdisposition i årsredovisningen?  
 

Styrelsens förslag godkändes. 
 
 

Ja Nej 
27 0 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019? 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
 

Ja Nej 
25 0 
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13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för  
nästkommande verksamhetsår 
Beslutar stämman att fastställa styrelsearvode enligt 
valberedningens förslag och revisorsarvode på löpande 
räkning? 
 
 

Styrelsens arvode fastställdes till  
47 300 kronor. Revisorsarvode 
enligt räkning. 
 

Ja Nej Bordlägg 
25 0 1 

 

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter 
Förslag finns om 5 ledamöter och 2 suppleanter. 
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag? 
 
 
 
 
 

Stämman beslutade enligt 
förslaget. 
 

Ja Nej Bordlägg 
27 0  

 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Beslutar stämman att välja enligt valberedningens förslag? 
Om nej, fyll i andra förslag: 
Ledamöter:  
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Suppleanter:  
__________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 

Till styrelseledamöter på två år 
omvaldes Bengt Westberg, 
Margareta Gunnard och Per 
Allansson.  
Liv Albinsson valdes till 
styrelseledamot i ett år.  
Till suppleanter omvaldes Birgitta 
Nyström på ett år och Per Rhodin 
valdes på ett år. 
(Tommy Claesson kvarstår som 
ledamot ytterligare ett år, Hans 
Egnéus avgår ur styrelsen). 
 

Ja Nej Bordlägg 
26 1  

 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant  
Förslag finns att välja Adact Revisorer & Konsulter AB och 
Mikael Sigvardsson som huvudansvarig revisor? 
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag? 
Om nej, fyll i andra förslag: 
Revisor:  
 
____________________________________________________ 
 
Suppleanter:  
 
____________________________________________________ 
 
 

Stämman beslutade enligt 
förslaget. 
 

Ja Nej Bordlägg 
27 0  

 

17. Val av valberedning  
Förslag finns att välja Kjell Lund (Nr 52, sammankallande) och 
Hans Egnéus (Nr 44) till valberedningen. 
Beslutar stämman i enlighet med detta förslag? 
Om nej, fyll i andra förslag: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 

Stämman beslutade enligt 
förslaget. 
 

Ja Nej Bordlägg 
27 1  

 

  



r

18. Av styrelsen till stämman hänskiutna frågor samt av
föreningsmedlem anmält ärende
lnga ärenden finns
19. Avslutande
lnget beslut fottos ov stämmqn

den 29 juni 2020

Susanne Eriksson (ordförande)

An ka re)

Tommy (sekreterare)

Wivi-Anne Axelsson (justera re)
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Hus nr «HusNr» 
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Brf. Forsgården. Kungsbacka 
 

Valberedningens förslag till 

styrelsemedlemmar i 

Brf. Forsgården 2020 

 
 

           Ordinarie: 

           Nr. 54      Tommy Claesson               1 år kvar 

           Nr. 78      Liv Albinsson                      nyval 1 år                          

           Nr.74       Bengt Westberg                omval 2 år 

           Nr. 64      Margareta Gunard            omval 2 år 

           Nr. 66       Per Allansson                     omval 2 år 

          Suppleanter: 

          Nr. 48        Birgitta Nyström               omval 1 år 

          Nr. 28        Per Rhodin                         nyval   1 år 

 

           Valberedningens förslag på styrelsearvode  

           för år 2020 är ett pris basbelopp, 47300 kr 
 




