
Bostadsföreningen Brf Mariatorget - 7696156921 Årsstämma protokoll 2019

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Mariatorget,
onsdagen 19 Juni 2019, Jacob Hansons Hus Helsingborg

§1

§2

§3

§4.

§5.

§6.

§7

Öppnande

Styrelsens ordförande, Christoffer Nilsson öppnade stämman och hälsade
medlemmarna välkomna.

Godkännande av Dagordning

Stämman fastslog att fastställa dagordningen

Val av stämmoordförande

Stämman valde Jonathan Jelves till ordförande

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Ordförande anmälde Klara Lampa som protokollförare

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Thomas Ernegard och Maria Nilsson till justeringsmän tillika
rösträknare

Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Styrelsens sekreterare anmälde att kallelse tillsänts samtliga medlemmar
2019-06-05.

Stämman förklarade att stämman blivit behörigt utlyst.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden upprättades genom medlemmarnas anmälan vid ankomst.
Stämman fastställde röstlängden enhälligt med bilaga l.

Sammanlagt registrerades 20 röstberättigade.
Antal deltagare var 22 (och en deltagare via fullmakt)
Dessutom deltog JonathanJelves ((Bredablick Ekonomiska Förvaltning) samt
Sandra Persson (Förvaltare Lamaro/Bredablick)
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§8

§9

§10

§11

§12

§13

§14

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonomiska förvaltare Jonathan Jelves, Bredablick, föredrog styrelsens

årsredovisning.

Stämman beslöt att godkänna årsredovisningen samt att lägga den till handlingarna

Föredragning av revisorernas berättelse
JonathanJelves, Bredablick, föredrog föreningens revisionsberättelse, då revisor
Peter Cederblad, KPMG, inte närvarande på mötet.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Se Bilaga 2; Årsredovisning Brf Mariatorget

Stämman beslöt att fastställa resultat-och balansräkningen.

Beslut om resultatdisposition
Jonathan Jelves föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa resultatdisposition.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
l enlighet med revisor Peter Cederblad, KPMG förslag om ansvarsfrihet för
föreningens styrelse, beslöt stämman att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår

Styrelsen föreslog samma uppdelning av arvodet som föregående år (2018): det vill
säga att tre (3) basbelopp utgår för styrelsen att inom sig fördela, samt att hela
summan tas från Tor 46 ek förening.

Stämman beslöt att godkänna förslaget på uppdelning av arvodet.

Vidare föreslogs att revisorerna i fortsättning ersätts för löpande räkning som är
samma för föregående år (2018).

Stämman beslöt att godkänna förslaget pålöpande räkning för revisorerna

Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter och suppleanter för styrelsens
mandatperiod 2019;

Antal ledamöter; 3 st

Antal Suppleanter; l st

Förslag till styrelse totalt
3 Ledamöter

l Suppleanter

Stämman beslöt att fastställa valberedningens förslag på antal ledamöter och
suppleanter
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§15.

§16

§17

§18

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har bestått av Jerry Hartorp och Petronella Pihl. Jerry föredrog utdelat
förslag till årsstämman 2019. Förslag till nya ledamöter som ersätter de vars mandat är
slut eller som är avflyttade:

Nuvarande ledamöter vars mandatperiod är slut;

Christoffer Nilsson, Ledamot (Mandatperiod slut)
Pernilla Hansson, Ledamot (Mandatperiod slut)
Hanna Ewenson, ledamot (Mandatperiod slut)
Klara Lampa, Ledamot (Mandatperiod slut)

Eric Wadenius Ledamot- Mandat period inte slut men slutat på egen begäran

Förslag till nv ledamot:

Johanna Tell - (väljs som ledamot för en period om 2 år)
Viktoria Enoksson - (väljs som ledamot för en period om 2 år)
Klara Lampa - (ersätter Eric Wadenius mandat period, dvs. fyllnadsval på l år)

Stämman beslöt att godkänna förslaget för ledamot:
Johanna Tell - (väljs som ledamot för en period om 2 år)
Viktoria Enoksson - (väljs som ledamot för en period om 2 år)
Klara Lampa - (ersätter Eric Wadenius mandat period, dvs. fyllnadsval på l år)

Nuvarande suppleanter vars mandatperiod ärslut/som avgått:
Magnus KvistS uppleant [Mandatperiod slut)
Patrik Hägne Suppleant [Mandatperiod slut)

Förslås till nya suppleanter;

Pernilla Hansson (väljs som suppleant för en period om l år)

Stämman beslöt att godkänna förslagen för suppleanter;
Pernilla Hansson (väljs som suppleant för en period om l år)

Val av revisorer och revisorssuppleant
Förslag till revisor samma som föregående år (2018), dvs. KPMG.

Stämman valde KPMG att vara kvar som revisor även för 2019. Ingen

revisorssuppleant valdes, då revisorn utser sin egen suppleant.

Val av valberedningen
Förslag på valberedning framfördes,

Förslag på valberedningen Jerry Hartorp för en period om ett år.

Stämman beslöt att godkänna den nya valberedningen.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende
Inga ärenden
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§19 Avslutande
Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad

Helsingborg 2019-06-19

Protokollförare Stämmoordförande

^^UXJ^
Klara Lampa

Justeras:

ianJ@We;

Maria Nilsson
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