
Protokoll Årsståmma 2013

Dag: Onsdagen 12 juni, 2013

Tid: kl. 19:00

Plats: På Gården

BrF Brandmåstaren 20

Deltagare: Thomas Rauschning, Camilla Raf Ingvarson, Nils Ingvarson, Helene Wersåll
Dahlen, Goran Krypin, Eric Stasik, Lina Skantze, Pia Sandberg (delvis)

1. Ståmman oppnade kl. 19.10

2. Stamman godkånde dagordningen (bifogat).

3. Helene Wers~ll Dahlen valdes som ståmordforande.

4. Eric Stasik valdes som protokollforare.

5. Thomas Rausching och Camilla Ingvarsson valdes som justeringsman, rostråknare.

6. Ståmman godkånde att ståmman hade blivit utlyst i stadgeenlig ordning. (Tack
Helene.)

~~j c~
~'~`` 7. VI varØstycken nårvarande och Pia Sandberg (som kom senare) bade redan givit

sin rost till Helene. Rostlångden var faststålld.

8. Foredragning av 2012 Årsredovisning av Goran. Ståmman beslutade lågga
årsredovisningen till handlingarna.

9. Helene låste hela revisionsberåttelse hogt. Ståmman beslutade lågga
revisionsberåttelse till handlingarna.

10. Ståmman beslutade att faststålla resultatråkning for tiden 1 januari - 31 december
2102 samt balansråkning per 31-12-2012 slutande på -71667 kr.

11. Ståmman beslutade att resultat disponeras så av fond for yttre underhåll ianspråktas
och att i ny råkning overfors (se sida 4 av Årsredovisningen).

12. Ståmman beslutade bevilja styreisens ledamoter ansvarsfrihet for tiden 1 januari -
31 december 2012.

13. Ståmman beslutade att avroden på 4000kr till samtliga styrelseledamoter skall utgå
for tiden 1 juli 2103 - 31 juni 2014. Revisorns avrode godkåndes.

14. Ståmman beslutade att sytrelsen skall bestå av 4 ledamoter och 2 suppleanter.
Valdes till ordinarie ledamot var Helene Wersåll Dahlen (2 år omval), Camilla Ra!
Ingvarsson (nyval) ,Thomas Rausching (nyval) , och Goran Krypin (2 år omval) .Valdes
till suppleantar var Eric Stasik (5 år omval) och Johan von Heijne (nyval). Stamman



beslutade att styrelseordorande ej skall våljas av ståmman. Styreisen skall vid
konstituerande mote inom sig utse styrelseordforande.

~~ ic..
15. Ståmman valdes Lina Skantze till revisor, samt---Ingvarson som suppleant. ~'~
Dessutom beslutade ståmman att EJ aneånda extern revisor 2013.

16. Ståmman valdes Daryl Stasik som valberedare.

17. Ståmman tog upp tre forslag som kom från Goran Krypin (bifogat.)

- Styrelsensavrode (se punkt 13)
- Styreisen kommer att underloka renovering av fasadens nedre delen

och tar fram ett forslag
- Styrelen kommer att underloka brukav kullaren under gårdhuset som

extra forråd, hobby rum, m m

18. Motesordforanden ayslutade ståmman.

Protokollforare:
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Justerast

Eric Stasik Thomas Rausching

~~.

Camilla Rai In~arson


