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Protokoll vid föreningsstämma i Brf Ekbacken i Högdalen, Stockholm

Datum: 2012-A6-13
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Stämman öppnades.

Dagordningen godkändes.

Åke Rosenkvist valdes till ordförande för stämman.

Raoul Kalön valdes till protokollförare"

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Björn Lundquist och Daniel Seco.

Frågan om stämman hade blivit behörigt utlyst besvarades med ett ja.

Röstlängden fastställdes till 17 rnedlemmar, varav en hade lämnat en fullmakt till
en annan person"

Föreningens årsredovisning föredrogs av Daniel Seco varefter årsredovisningen
godkändes enhetligt av de närvarande medlemmama.

Revisorns berättelse godkändes.

Mötet beslöt att godkänna resultat- och balansräkning.

Resultatdispositionen antogs enhäl1igt.

Mötet beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

Mötet beslöt att arvodet till styrelsen ska vara oförändrat ett prisbasbelopp/år. Mötet

beslöt vidare att arvodet till revisorn ska vara oförändrat.

Stämman beslöt följande:
Till ordförande på två år valdes Björn Lundquist.
Till kassör på två valdes Daniel Seco.

Lage Hellberg, Maria Axön, Håkan Gullberg och Raoul Kalen omvaldes.
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Som ny i styrelsen invaldes Elisabeth Elvbo.

Omvaldes Bo Revision inkluderande revisorssuppleanter.

Valberedningen bestående av Ann-Marglet Wikner-Hellberg, Niclas Björklund och

Ann-Britt Lind omvaldes.

Tre motioner behandlades.
Förråd i noma cykelrummet. Stämman beslöt att låta styrelsen gå vidare med arbetet

att låta bygga förråd i ungefär halva cykelrummet utifrån det som stod i tnotionen.

Motion som handlar orn belysningen på våningsplanen som fungerar dåligt. Ibland

tänds den inte, ibland tänds den alideles för sent. Fortfarande är garantibesiktningen

inte klar och denna belysning är en av sakerna som är kvar att åtgarda. Styrelsen

arbetar med frågan.
Motion om jämställda styrelser. Styrelsen instämmer i motionärens tankal' om detta.

Valberedningen arbetar med genusperspektivet när de undersöker medlemmarnas

intresse frir styrelsearbete. Det är inte helt lätt att hitta medlemmar som vill ingå i
styrelsen men till den nya siyreisen har i alia fall en ny kvinna invalts. Nya styrelsen

består nu av f-em rrän samt ivå kvinnor.
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Stämman avslutades.

Ordförande för stämman Äke

Protokollförare Raoul Kaldn

Justöringsman Bj örn Lundkvist ;-.

Justeringsma


