
Protokoll vid föreningsstämma BRF Norra Friheten

Ordinarie föreningsstämrna 2014, onsdag 23 april 2014 kl.18,30.
Folkets Hus, Lillåvägen 44, Bagarmossen.

1. Stämmans öppnande. Stämman öppnades av ordföranden
Torsten B Rosengren.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
och biträden. Info: 22 närvarande medlemmar samt en fullmakt,

• närvaroförteckning var också röstlängd vid stämman.

3. Fastställande av dagordning. Dagordning godkändes, med
förbehåll att punkt 8-11 flyttades till punkt 19-22.

4. Val av ordförande vid stämman. Patrik Esfandi, SBC valdes
till stämmans ordförande.

5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare. Beslut: Kjell
Nilsson valdes av stämman till protokollförare.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Beslut: Lars Johansson
och Eatdgrcn- valdes att justera stämmans protokoll och
att vara rösträknareN— i—’. ,

- ,&€ro(a c’i’la..s
• 1”, —

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett: Beslut:
Ordföranden förklarade att kallelse distribuerats 2014-04-09,
stämman är därmed behörigen utlyst. )-‘1c-f l1.t(e Lf

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Information:
Ordförande Torsten B Rosengren föredrog årsredovisningen.
Han uppmärksammade stämman på att föreningens resultat för
2013 blev en vinst på 129 812 kr. Han redogjorde vidare för
aktuella regler vid avskrivningar av föreningens skuld.

9. Föredragning av rev isionsberättel se. Information: Stämmans
ordförande föredrog revisionsberättelsen.
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10. Beslut om fastställande av resultat —och balansräkning.
BesluL Stämman beslutade att fastställa årsredovisningens
resultat och balansräkn ing.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut:
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013. Bcj/v/ Vr
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12. Beslut om användandet av uppkommen vinst. Beslut:
Stämman beslutade attdisponera årets vinst enligt förslaget i

• förvaltningsberättelsen till fond för framtida fastighetsunderhåll i
enlighet med stadgarna.

13. Beslut om antal styreleledarnöter och suppleanter. Beslut:
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och
tre suppleanter.

14. Beslut om arvoden: Beslut: Stämman beslutade att arvode ska
bestå av ett prisbasbelopp att fritt disponera inom styrelsen.

15. Val av styrelseledarnöter och suppleanter: Beslut: Stämman valde
följande personer till och med nästa ordinarie föreningsstärnrna.
Styrelseledamöter: Rolf Uhlén, Mårten Moberg, Kristiina
Jansson, Mats Forsberg och Handan Candeger. Suppleanter:
Eva Lundgren, Karola Ollas och Lars Johansson.

16. Val av revisor och revisorsuppleant. Beslut: Stämman valde
Mattias Grinde Hellström & Hjelm Revision AB till föreningens
Revisor. Suppleant utses av Hellström & Hjelm Revision AB.

17. Val av valberedning. Beslut: Stämman valde Kjell Nilsson,
sammankallande, och Birgitta Uhlén.

18. Motioner. Inga motioner hade lämnats in.

19. Punkt 8, enligt kallelse, ajounerad från extra föreningsstämma.
Beslut: Arendet bordiades.
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20. Punkt 9, enligt kallelse, ajounerad från extra föreningsstämrna.
Beslut: Arendet bordiades.

21. Punkt 10, enligt kallelse, ajounerad från extra föreningsstämma.
Beslut: Arendet bordiades.

22. Punkt 1 1, enligt kallelse, ajounerad från extra föreningsstärnma.
Beslut: Arendet bordiades.

23. Stämmans avslutande. Info. Ordförande Patrik Esfandi tackade
stämmans deltagare för engagemang och intresseh förkiarade
sia-n-a-vs-u.tad. Torr/et, ,
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