Protokoll stämma
Kun gslj us ets s amfiilligh etsfiirenin g i Helsin gborg

nr:

Org

Avser

fastigheter:

'nd:

717915-8931
Bonden l-31, lrannen 1-43. Godset l-40, Pigan l-14.

l4 med stam kI14.00
Brunnsberga Gård. Gustavslundsvägen 4
Se §,1 Godkännancle av röstlängd

20 I 9-04-

Plats:

Närvarande:

1.

Val av ordlörande för stämman
Stämman valde Tonr Crirnnihorn.

2. Val av sekreterare för stämman
Stämnran valde Nicklas Malmstedt"

3. Val av två justerare
Stämman valde Anders Mingert och Staftan Lundril<sson.

4.

Godkännande av röstlängd
7 fastigheter närvarade vid stänrrnan. stämman godkände röstlängden.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
.la"

6.

Fastställande av dagordning
Stämman godkände dagordn ingen.

7.

Styrelsens och revisorns berättelser
Redovisades enligt hifbgade bilagor

8.

till

kallelsen.

Disposition av resultat
Styrelsen föreslår att resultatet överförs

till

balanserat resultat.

Stänrnran godkände dispositionen av resultatet.

9.

Ansvarsfrihet frir styrelsen
Stämman bevil.iade ansvarsfrihet för styrelsen.

10. lnkomna motioner och framställanden

lnga motioner inkomna.

lian s§relscn

I

l. Ersättning till

st-vrelsen och revisorerna

Styrelsens föreslår ett prisbasbelopp (46.500 :- l år for 2019) inkl. sociala

avgi{ter att fördelas
St,v"rel

till

styrelsens medlemmar, revisorer och valber"edning.

sen beslutar oni förde

I

n

ingen.

Stämman godkände förslaget.
12. Sry'-relsens förslag
Se bilaga

I till

till underhållsplan

kalletse.

Stänrman godkände fiirslaget.

till utgiftsstat samt dehiteringslängtt
2 och 3 till kallelse.

13. S§rrelsens förslag
Se bilaga

Stämnrarr godkände törsiaget

14. Val av styrelse. stvrelserirdlörande och suppleanter:
Valberedn ingen föreslår:

Annie N.'{äenranta som ledamot tiil ordinarie stärnma 202r (nyval)
Jesper Lindquist som ledamot

tilI ordinarie

stärnma 2021 (nyvar)

stafran Lundrikssorl som ledanrot till ordinarie stänrma 2021 (n1,val)

christian

[3eci< som ledamot

till ordinarie

stänrrna 2021 (omvat)

sigbritt Paulanc{er sonr suppleant till ordinarie stämma 2020 (nyval)
Irredrik.lacobsson som suppleant tilt ordinarie stämma 2020 (omval)

l'om crimmhorn sonr suppleant till ordinarie stämma 2020 (onrval)
Stämman godkände f'örslaget.
15. Val revisorer och revisorssuppleant
Val berednirrgen föreslår:
Pia Nordgren som revisor

till ordinarie

Ingela Carlström sonl revisorssuppieant

stärnma 2020 (omval)

till ordinarie

stämma 2020 (nyval)

Stämman godkände försIaget.
16.

Val av valberedning:
Marika I-undriksson (ornval) och Sandra Sandin (n1.'val) till ordinarie s{ämrna
2024.
Stänrman godkände förslaget.

17. Övriga frågor
En medlem påpekade att det nymålade bullerplanket ut mot
Gustavslundsvägen har börjat flagna, styrelsen meddelar att dem nyligen

blivit

medvetna om problemet och håller på att undersöka saken.
Inga övriga frågor.
18. Meddelande av plats

där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Protokoll kommer aff finnas tillgängligt på saml?illighetens hemsida under
fl iken dokument (http ://r,lrnw. kun

g

slj

u

sets. seid

okumenl).

19. Stämman avslutas
Stämman avslutades.

'tl

Tom Grimmhorn

Sekreterare
Nicklas Malmstedt

Å/Justerare
Anders Mirrgerl

Justerare
S taflän [ .r-rnd ri ksson

