
Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i Brf Ekbacken I
Högdalen 160419

1. Till ordftirande på stämman valdes Daniel Seco.

2. Till sekreterare på stämman valdes Raoul Kalön.

3. Dagordningen godkändes.

4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Leif Ek och Margareta Wennberg.

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

6. Styrelsens årsredovisning föredrogs av Niklas Björklund.

7. Revisionsberättelsen foredrogs av Niklas Björklund.

8. Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman.

9. Mötet beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

10. Mötet beslöt att användande av uppkommen vinst eller täckande av ftirlust
enligt fastställd balansräkning fors över på nästkommande års räkning.

1 1. Mötet beslöt att arvodet till styrelsen for 201,6 ska oforändrat vara ett
prisbasbelopp.

12. Ur styrelsen avgår Raoul Kal6n och Clas Myrenäs. Stämman röstade ftir att
behålla Lage Hellberg, Kirsten Nyberg, Niklas Björklund, Håkan Gullberg och
Brirt Hiibner. Invaida till styrelsen blev Gudjon Hallgrimsson och Karl-Erik
Berglund som nya styrelseledamöter och som styrelsesuppleanter valdes av
stämman Sören Nyberg och Jenny Wu.

13. Till revisor valdes PricewaterhouseCoopers.



14. Till valberedningen återvalde stämman Daniel Seco och Ann-Margret Vikner
Hellberg. Dessutom invaldes Raoul Kal6n till valberedningen.

15. Tre motioner hade inkommit till styrelsen.

a. Individuell mätning och debitering (IMD) av varnvatten. Styrelsen hade
ftireslagit att stämman skulle fatta beslut om att låta sfyrelsen fortsätta utreda
frågan. Till forslaget röstade 14 nej och 3 ja.

b. Återvinning av frånluft. Styrelsen hade ftireslagit att stämman skulle fatta beslut
om att låta styrelsen fortsätta utreda frågan. Till detta förslag röstade 10 ja och 7
nej.

c. Väggmålning plan 2. Styrelsen hade foreslagit aft motionen i sin helhet skulle
avslås. Däremot ansåg styrelsen att stämman skulle foreslå aff styrelsen fick
fortsätta utreda frågan om en väggmåining på plan2.21 svarade ja och I nej till
detta forslag.

16.Stämman, där 22 medlemmar deltog, avslutades.
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