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PROTOKOLL  

 

Protokoll fört vid årsstämma i BRF Väsby Fyr, lokal Länsförsäkringar Centralvägen 2.  

 

Närvarande:    Enligt närvarolista 

Protokoll distribueras till:  Samtliga 

 

1 § Stämmans öppnande: Izabella Forsman förklarade stämman för öppnad. 

 

2 § Fastställande av dagordning:  

Stämman beslutade att;  

godkänna dagordningen. 

 

3 § Val av ordförande vid stämman:  

Stämman beslutade att;   

välja Anders Björendahl till mötesordförande. 

 

4 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare:  

Ordförande överlät till stämman att välja protokollförare. 

Stämman beslutade att:  

 välja Susanna Nilsson till protokollförare.  

 

5 § Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera 

 protokollet:  

Stämman beslutade att:    

välja Mathias Rantanen till justeringsman tillika rösträknare.  

 

6 §  Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst:  

Stämman beslutade att: 
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godkänna mötets utlysning 13 november. 

 

7 § Fastställande av röstlängd: 

Röstlängden bestod av en förteckning av samtliga medlemmar där alla vid 

stämman närvarande medlemmar fanns avprickade.  

Stämman beslutade att:  

fastställa röstlängden. 

 

8 § Styrelsens årsredovisning: 

Lennart Svensson föredrog årsberättelsen, med resultat och balans 

 beräkningen. Se bifogad bilaga. 

Stämman beslutade att: 

godkänna årsredovisningen. 

 

9 §  Revisorernas berättelse. 

Stämman godkänner berättelsen 

 

10 § Fastställande av resultat- och balansberäkning. 

Stämman godkänner;  

                 Fastställande av resultat - och balansräkning. 

 

11 §  Beslut om resultatdisposition. 

Stämman beslutade; 

ny räkning. 

 

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

Stämman beslutade att; 

Godkänna ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

 



Sidan 3 av 4 

2017-12-12 

 

 

13 § Arvode åt styrelsen. 

Stämman beslutade att; 

arvodet kvarstår som tidigare beslut;  

Ordförande 30 000:- / år 

Sekreterare 30 000:- / år 

Ledamot 10 000:- / år 

Suppleant 5 000:- / år 

 

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

Valberedningens förslag till ordinarie styrelse är Per-Erik Kanström till ordförande,  

 Lennart Svensson till kassör och Susanna Nilsson och Eva-Lotta Svensson som 

 ledamöter. Izabella Forsman, Mathias Rantanen och Ann-Marie  

 Johansson-Sahlin till suppleanter. 

Stämman beslutade att godkänna; 

Per-Erik Kanström. Lennart Svensson, Susanna Nilsson och Eva-Lotta 

Svensson till ordinarie styrelse. 

 Izabella Forsman, Mathias Rantanen och Ann-Marie  

  Johansson-Sahlin till suppleanter. 

 

15 § Val av revisorer och suppleanter. 

Stämman godkänner att;  

 Kajsa Marcelius till revisor. 

 

16 § Val av valberedning. 

Stämman godkänner att; 

 Sanharib al Kes Youssef  och Johannes Temnell till valberedningen 

 

17 §  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 39. 

Stämman beslutade att ;  

godkänna frågan om ändring av stadgar, se bilaga.  
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18 § Stämmans avslutande.  

Ordförande förklarade stämman för avslutad.  

 

 

 

Protokollförare               Justerat                       Ordförande 

 

 

…………………………………......               …………………………………......              …………………………………...... 

Susanna Nilsson               Mathias Rantanen                        Anders Björendahl 


