Protokoll fört vid årsstämma i
Brf Zenhusen, 769627-3262
den 18 maj 2021, Arkaden

§1

Öppnande
Maria Wideroth hälsade alla välkomna till dagens ordinarie föreningsstämma i Brf Zenhusen.

§2

Godkännande av dagordningen
Dagordningen upplästes och godkändes.

§3

Val av stämmoordförande
Maria Wideroth valdes till stämmoordförande.

§4

Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Christian Drougge anmäldes att föra dagens protokoll.

§5

Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Joakim Han och Markus Ahlsén

§6

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Det fastställdes att kallelse till stämman skett i behörig ordning, d v s senast två veckor innan
föreningsstämman.

§7

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1. Det noterades att medlemmar representerade 14 st
lägenheter var närvarande.

§8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föreningens årsredovisning föredrogs av Christian Drougge.

§9

Föredragning av revisorns berättelse
Revisorns berättelse föredrogs av Maria Wideroth.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.
§11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt enhälligt att fastställa föreslagen resultatdisposition.
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§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§13 Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslöt enhälligt att ett belopp om 21 000 skall avsättas såsom arvode till ledamöterna
att disponeras på sätt som ledamöterna beslutar. Revisor erhåller ersättning enligt räkning.
§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter välja Christian Drougge, Maria Wideroth, Joakim
Hahn, Markus Ahlsén och Dejan Nesic och till suppleanter valdes Mårten Lundmark, Martin
Karsberg och Deborah Spira.
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman beslutade enhälligt att till revisor välja Borevision, Joakim Mattsson samt till
revisorssuppleant välja Ola Trané.
§16 Val av valberedning
Stämman beslöt att till valberedning omvälja Rikard Angel och Robert Hajduk.
§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Stämman beslutade enhälligt att kameraövervakning ska bedrivas i garaget
§18 Avslutande
Då inget annat förekom på stämman tackade Maria Wideroth de närvarande för visat intresse
och avslutade stämman.

Ordförande

Vid protokollet

......................................................................
Maria Wideroth

......................................................................
Christian Drougge

Justeras:

......................................................................
Joakim Han

......................................................................
Markus Ahlsén
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