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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för  
Brf Lindsberg 2, onsdagen den 31/1 2018. 
 
Plats: Lindsbergssalen, Lindsbergsg. 9 
Deltagare: Se röstlängd.   
 
 
§ 1. Stämmans öppnande 
 Stämman öppnas av föreningens ordförande David Johansson. 
 
§ 2. Godkännande av dagordningen 
 Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 
 
§ 3. Val av stämordförande 
 Till ordförande vid stämman väljs David Johansson. 
 
§ 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 Till protokollförare utses Johan Adriansson. 
 
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 Till justeringspersoner tillika rösträknare väljs Agneta Fredriksson och Ellen Eriksson. 
 
§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 Det konstateras att stämman blivit utlyst i enlighet med stadgarna. 
  
§ 7. Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställs till 13 st röstberättigade.  
  
§ 8. Föredragning av årsredovisningshandlingarna 
 Kassören Monika Johansson föredrar årsredovisningshandlingarna. 
 
§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse 
 Internrevisor Åsa Bjellman föredrar revisorernas berättelser. 
  
§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

 Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens 
förslag. 
 

§ 11. Beslut om resultatdisposition 
 Stämman beslutar att följa styrelsens förslag om resultatdisposition. 
 
§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 13. Beslut om arvoden till styrelse och internrevisor för nästkommande verksamhetsår 
 Stämman beslutar att arvodet för internrevisor ska höjas från 800 kr till 1000 kr, de 

andra arvodena för styrelsen blir oförändrade. 
  
§ 14. Val av styrelseledamöter för två år 

a) Till styrelseledamot väljs Johan Adriansson (nyval). 
b) Till styrelseledamot väljs Staffan Thore (nyval). 
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§ 15. Val av styrelsesuppleanter för två år 

a) Till styrelsesuppleant väljs Giovanni Pineda (nyval). 
b) Till styrelsesuppleant välj Charlotte Ihrfors (nyval). 

  
§ 16. Val av externrevisor, internrevisor och internrevisorssuppleant 
 Stämman beslutar att som externrevisor välja revisionsbyrån BDO (omval). 
 Till internrevisor väljs Åsa Bjellman (omval). 

Till internrevisorsuppleant väljs Gabriella Nohldén (omval). 
 
§ 17. Val av valberedning 
 Till valberedning väljs Agneta Fredriksson och Per Enar Andersson. 
 
§ 18. Övriga frågor 
 Inga motioner har inkommit till stämman. 

a) Styrelsen kontaktar Lindarverkstaden eller annan entreprenör och kollar upp ev. byte 
av timer till torkrummen som fungerar undermåligt. 

 
§ 19. Stämmans avslutande 
 Ordföranden förklarar stämman avslutad. Därefter bjuds på smörgåstårta och dryck. 
 
 
 
Vid protokollet       
 
 
Johan Adriansson      
 
 
 
Ordförande vid stämman 
 
 
David Johansson 
 
 
 
Justeras 
 
 
Ellen Eriksson     Agneta Fredriksson 
 
 
       
 
 
 
 


