Org.nr 769601-8766

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i brf Mannagrynskvarnen
den 30 maj 2018 på Elite Hotel Marina
Tower i Nacka.

Närvarande medlemmar:
enligt förteckning, Bilaga 1
§1
Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Blåeldh.
§2
Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen såsom den intagits i kallelsen till stämman.
§3
Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman godkände bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande medlemmar såsom röstlängd.
§4
Val av ordförande vid stämman
Till ordförande vid stämman och att leda dagens förhandlingar utsågs Bo Blåeldh.
§5
Ordförandens val av protokollförare
Ordföranden utsåg Magnus Ellergård att föra protokollet.
§6
Val av rösträknare och justeringsmän
Till rösträknare och tillika justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes
Anna Klevbo och Kajsa Noyan Gertler.
§7
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Ordföranden informerade att kallelse till stämman, i enlighet med Bilaga 2, hade distribuerats till
samtliga medlemmar samt uppsatts på föreningens anslagstavla minst 14 dagar före stämman.
Enligt stadgarna skall kallelse ske senast 14 dagar före stämman. Konstaterades således att
stämman blivit behörigen sammankallad. Kallelseåtgärden godkändes av stämman.
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§8
Framläggande av årsredovisning
Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, i enlighet med Bilaga 3, hade distribuerats till medlemmarna minst en vecka före stämman
och föredrogs av Olof Faxborn. Stämman godkände att årsredovisningen därigenom kunde anses framlagd. Frågor rörande årsredovisningen besvarades av Olof Faxborn.
§9
Föredragning av revisionsberättelsen
Olof Faxborn föredrog det huvudsakliga innehållet i revisionsberättelsen och hänvisade i övrigt till
den skriftliga revisionsberättelse som fogats till årsredovisningen.
§ 10
Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkningen enligt den framlagda årsredovisningen.
§ 11
Disposition av uppkommen förlust
Enligt den framlagda årsredovisningen står till föreningens förfogande:
Ansamlad förlust
Årets förlust

- 1 621 577 kr
- 531 678 kr
- 2 153 255

Stämman beslöt att disponera det uppkomna resultatet i enlighet med styrelsens förslag, nämligen så att till yttre fonden avsättes 117 000 kr, ur fonden för yttre underhåll uttages - 273 350 kr
och i ny räkning överföres - 1 996 905 kr.
§ 12
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen av föreningens angelägenheter
under det förflutna räkenskapsåret.
§ 13
Fråga om arvoden
Enligt styrelsens förslag beslöt stämman att inget arvode till styrelsen skulle utgå.
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§ 14
Val av styrelse
I enlighet med valberedningens förslag valdes följande styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma:
Ordinarie ledamöter:
Bo Blåeldh (omval)
Magnus Ellergård (omval)
Olof Faxborn (omval)
Svante Nyberg (nyval)
Ulf Herrmann (nyval)
Suppleanter:
Kajsa Noyan Gertler (omval)
Svante Nyman (nyval)
§ 15
Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB. Lina Jernbring är
huvudansvarig.
§ 16
Val av personer att utgöra valberedning
Stämman beslöt att valberedningen skulle bestå av två ledamöter. Att utgöra valberedning intill
nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Bo Blåeldh och Thomas Gade.
§ 17
Motioner som inkommit inom fastställd tid
Stämman beslöt avslå motion gällande balkongbygge enligt styrelsens svar.
§ 18
Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade de närvarande medlemmarna för deras
intresse.
Vid protokollet:

Magnus Ellergård
Justeras:

Bo Blåeldh

Kajsa Noyan Gertler

Anna Klevbo
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