Protokoll
Brf. Trollglansen 1:s ordinarie föreningsstämma 2009
Datum:

6 maj 2009

Plats:

Tintomararummet, Sollentuna bibliotekshus

Närvarande: Föreningens medlemmar, Åke Grafström, Pierre Honett från Flodafors fastighets AB samt
Bengt Beergrehn från Dahlström & Partners.

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Anette Bouzaiene, öppnade mötet och hälsade alla välkomna
samt presenterade föregående års styrelsemedlemmar och föreningsstämmans gäster.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämmoordförande
Åke Grafström valdes till stämmans ordförande.
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Malin Ullman anmäldes som ordförandens val av protokollförare.
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Nedim Tatar och Weronie Hellberg valdes till justeringsmän och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Åke förklarade vad som står i stadgarna i ärendet (personlig kallelse 2-4 veckor innan
stämman) och medlemmarna ansåg att stämman utlysts i enlighet med detta.
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, 19 medlemmar representerades vid stämman.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Bengt Beergrehn från Dahlström och Partners föredrog styrelsens årsredovisning samt
gav förklaringar där så efterfrågades.
9. Föredragning av revisorns berättelse
Revisor Mats Lehtipalo hade anmält förhinder och stämmans ordförande föredrog den
föregåendes revisionsberättelse. Revisionen har inte givit skäl till anmärkning och full
ansvarsfrihet tillstyrktes för den tid som revisionen avser.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen fastställdes.
11. Beslut om resultatdisposition
Resultatet beslutades att disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
Styrelsearvode för kommande år beslutades till 1000 kr/lgh (58 lgh) samt Kommunens
fastställda mötesarvode (möte <4h 600 kr, möte >4h 1200 kr), detta lika föregående år.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag antogs i sin helhet enligt följande:
George Antoun
ledamot
Anette Bouzaiane
ledamot
Abdel El-Baz
ledamot
Catharina Sjöberg
ledamot
Jasmina Tatar
ledamot
15. Val av revisor
Mats Lehtipalo omvaldes till föreningens revisor för kommande år.
16. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Susanne Nyback (ordf.) och Rima Bekil. De fick även i
uppdrag att utse ytterligare en medlem om behov därav finns.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält
ärende
Inga frågor hade hänskjutits till stämman av styrelsen och inga ärenden hade på förhand
anmälts av föreningens medlemmar.
18. Avslutande
Brf. Trollglansen 1:s ordinarie föreningsstämma avslutades och gästerna tackades för
sin medverkan.

Vid protokollet

Ordförande vid stämman

Malin Ullman

Åke Grafström

Justeras

Justeras

Nedim Tatar

Weronie Hellberg

