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Brf Knoppen 15

Protokoll 08:01

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 2008 i Brf Knoppen 15
Datum: 2008-06-18
Plats: Kungsholmens musikskola, Mariebergsgatan 34 i Stockholm
1

Stämmans öppnandes av föreningens ordförande

2

Utsänd dagordningen godkändes

3

AnnChristine Lindholm utsågs till stämmoordförande

4

Tommy Hoberg utsågs till protokollförare

5

Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Marcus
Bodin och Joula Edgardh

6

Beslöts att stämman har blivit stadgeenligt utlyst

7

Beslöts att frågan om fastställande av röstlängd skulle anstå tills behov uppstod

8

Årsredovisningen föredrogs

9

Revisionsberättelsen föredrogs

10

Balans- och resultaträkning fastställdes

11

Beslöts att årets resultat skulle överföras i ny räkning

12

Beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade

13

Beslöts att arvode till styrelsen för innevarande år skulle utgå med 50.000 SEK att fördelas av
styrelsen. Till revisor skulle ersättning utgå enligt fastställd räkning

14

Beslöts att styrelsen skulle utgöras av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

15

Till styrelseledamöter utsågs Marcus Bodin, Tommy Hoberg, Joula Edgardh, Andreas
Melchert, Stefan Lindblom, AnnChristine Lindholm och Ingela Norelid samt utsågs till
suppleanter Richard Berglund och Jim Ellis. Noterades att Peter Johannesson, Berit Nykär och
Curt Flink undanbett sig omval. Ett stort tack riktas till avgående ledamöter och suppleant

16

Beslöts att, mot bakgrund av att den extra föreningsstämman samma dag beslutat om förvärv
av fastigheten Knoppen 15 vari föreningens medlemmar har sitt boende, uppdra åt styrelsen
att upphandla extern revision

17

Beslöts utse Roger Björk, Kerstin Cantillana och Susann Ellis till valberedning med Björk såsom
sammankallande

18

Mötet avslutades varvid ordföranden konstaterade att föreningen nu nått sitt första mål,
nämligen att köpa fastigheten Knoppen 15 och tackade styrelsen för ett gott arbete under det
gångna året
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Stockholm som ovan
Vid protokollet
………………………………………………
Tommy Hoberg

………………………………………
AnnChristine Lindholm
Ordförande

Justeras:
………………………………………
Marcus Bodin

………………………………………
Joula Edgardh

