
Protokoll från föreningsstämma i brf Ekbacken i Högdalen
10050s

l. Stämman öppnades av Janke Persson

2: Dagordningen godkändes.

3 Stämman valde Astrid Thorsson UBC, som ordförande.

4 Stämmans ordförande utsåg Raoul Kal6n ti1l protokollförare.

5. Stämman valde Daniel Seco och David Do till justeringsmän
tillika rösträknare.

Stämman konstaterade att mötet har blivit utlyst eniigt stadgarna.

Närvarolistan fastställdes och godkändes som röstlängd.
Antalet röstberätt rgade: 22.

Bilaga 1: Närvarolistan för stämman
Bilaga 2: Fullmakt for Agneta Rebo att foreträda Nadja Westerlund,
lågenhet 142

Ordforanden gick igenom resultat- och balansräkningen.
Bilaga 3: Årsredovisning för Brf Ekbacken i Högdalen räkenskapsåret
2009.
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9 Revisorns berättelse lästes upp.

10. Stdmman fastställde resultat- och balansräkningen.

1 1. Stämman godkände styrelsens forslag till disposition av årets vinst.

12. Stdmman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2009.

13. Stämman beslöt att styrelsen fritt får fördela ett prisbasbelopp ör 2010 som
arvode för ledamöterna i styrelsen.

Revisorernas arvoden baseras på nedlagd tid.

14. Yal av styrelseledamöter till föreningsstämman20ll:
Janke Persson
Björn Lundqvist
Jens Bruno
Raoul Kal6n
Daniel Seco
Lage Hellberg
David Do

15. Till företag som gör nästa revision valdes Borevision AB. Huvudansvarig på
Borevision AB är Leif Andersson.

16. Till valberedningen valdes Niclas Björklund, Ann-Margret Vikner Hellberg och
Ann-Britt Lind.
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I7 . En motion om att skaffa askkoppar till entr6erna hade lämnats in. Beslutet blev att
styrelsen utformar ordningsregler kring bl a rökning vid entr6ema. I samma motion
fanns en önskan om att få namnen på de företag som sköter utomhusunderhåll och
städning inomhus och att få reda på vilken dag städning sker. Vi meddelar pä lämpligt
sätt om firmanamn på de aktuella företagen samt när städning sker. Dock framhölls att
det är viktigt att kontakten med de aktuella företagen sker via sty'relsen.

18. Astrid Thorsson avslutade stämman.

Ordförande Vid protokollet

?ryt a,t ihr{t,rru Aaz
Astrid Thorsson Raoul Kal6n

Justeras

Daniel Seco David Do
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