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Protokoll fört vid ordinarie stämma 2020-1 1-24 för
Bostadsrättföreningen Svea Ett, 769626-1689

§1 Öppnande
SBCs jurist Jacob Franck öppnade stämman då den rådande Corona situation
medfört att föreningen valt att hålla stämman digitalt med hjälp av SBC.

§2 Val av stämmoordförande
Jacob Franck valdes att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§3Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Ordförande meddelade att han valt Bengt Larsson att föra protokoll.

§5 Val av två (2) justerare tillika rösträknare
Björn Egerfors och Semra Caliskan valdes till justeringsmän tillika
rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman konstaterade att den blivit utlyst i laga ordning.

§7 Fastställande av röstlängd
Totalt närvarade 20 st. Totalt antal röstberättigade 1 7 st. varav 5 st. via
poströster. Närvarolistan fastställdes såsom röstlängd, bilaga 1.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ordföranden gick igenom årsredovisningen som sedan lades till
handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen soni sedan lades till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkn ing
Stämman beslutade att fastställa föreningens resultat- och balansräkning.

§11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisn ngen.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman Hslutade enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret.
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§ 13 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkornmande
verksamhetsår
Stämman beslutade att styrelsens ska arvoderas med 1,5 inkomstbasbelopp
exklusive sociala avgifter. Styrelsen har rätt att disponera beloppet fritt inom
sig. Stämman beslutade att extern revisor erhåller arvode enligt faktura.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslog följande personer till ordinarie ledamöter:

- Bengt Larsson omval på ett år (lgh 251)
- Bengt Lindqvist omval på ett år (lgh 34 1)
- Mattias Rydén nyval på två år (lgh 351)
- Anna Aspsäter Fasheyi omval på ett år (lgh 232)
- Jerzy Rajzer nyval på två år (lgh 361)

Valberedningen föreslog följande suppleanter till styrelsen:
- Semra Caliskan nyval på två år (lgh 153)
- Anita Sölving omval på ett år (lgh 553).

Stämman antog valberedningens förslag.

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att återvälja
sittande revisor, dvs. Ole Deurell från Parameter Revision.

§16 Val av valberedn ing
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
valberedningen skall bestå av:

- Ingela Egerfors (lgh 423) nyval på två år
- Semra Inal Caliskan (lgh 153) omval på ett år

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av
föreningsmed lem anmält ärende
Inga frågor anmälda.

§18 Avslutande
Ordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse.

[Signeringssidu fi5ljerJ
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På mötet valda justeringsmän:

jörn Egerfors

Semra Caliskan


