
Protokoll fort vid Brf. Lingpannans Foreningsstamma 2020
Brf Lingpannan
Den 19 maj 2020 kl. 19:d), Virfrukyrkan, Fruengen.

Bilagor:
1. Dagordning, Arsredovisning och valberedningens fd,rslag

2. Rtistlengd och ndrvarande

1. Ffireningsstimmans iippnande
Styrelsens ordfOrande Staffa n Tcirnqvist fdrklarade m6tet dppnat.

2, Val av stimmoordfiirande
Stemman beslutade att velja Lars-Ake Henriksson (HSB) till stemmoordftirande.

3. Anmalan av stimmoordfiirandes val av protokollfiirare
Lars-Ake Henriksson meddelade att Veronica Agnoletto er hans val till protokollfdrare.

4. Godkiinnande av riistlingd
Riistlengden faststelldes till41 (35 postriister och 6 niirvarande).
Se bilaga 2.

5, Frlga om nlrvaroritt vid f6reningsstemma
Stiimman beslutar ienlighet med styrelsens fdrslag att stemman ska vara stangd fdr
utomstAende.

6. GodkSnnande av dagordning

Dagordningen faststalldes enligt f0rslag i kallelsen.

7. Val av tve personer aft jemte stimmoordfiiranden justera protokollet
Birgitta El ldrissi och Jenny T6rnquist valdes till justerare.

8. Val av minst tv6 riistriknare
Birgitta El ldrissi och Jenny Tdrnquist valdes till rdstrdknare.

9. FrSga om kallelse skett i behiirig ordnlng
Kallelse har g6tt ut i enlighet med stadgarna och stemman fiirklarades behtirigen utlyst.

10. Genomging av styrelsens ersredovisning

Arsredovisningen 5r sedan tidigare utdelad.
Lars-Ake Henriksson redovisade kort styrelsens Srsredovisning.

Arsredovisningen godkdndes av stdmman och lades till handlingarna.
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11. Genomgang av revisorernas berettelse
Foreningsstemman beslutade att lata revisorernas berattelse leggas till handlingarna.

12. Beslut om faststSllande av resultatrakning och balansrdkning
Foreningsstemman beslutade att faststella resu ltatre kn ingen och balansrdkningen i enlighet med
revisorernas f<irslag.

13. Beslut i anledning av bostadsrittsfdreningens vinst eller fdrlust enligt den faststSllda
balansrikningen
Fijreningsstamman beslutade att balansera ftjreningens resultat ienlighet med styrelsens fdrslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledamiiter
Ftireningsstemman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet fcir 2019 ienlighet med revisorernas
forslag. Beslutet var enhalligt.

15. Beslut om arvoden och principer fAr andra ekonomiska ersdttningar ftir styrelsens ledamiiter,
revisorer, valberedning och de andra fiirtroendevalda som valts av fiireningsstamman
Valberedningens forslag ar att arvodena skall ligga ofcjrdndrade kommande mandatperiod.
Arvodet ftir styrelsen iir fyra (4) prisbasbelopp och arvodet till revisorerna och valberedningen iir
1/8 prisbasbelopp. Arvode for ersettning vid fdrlorad arbetsfortjenst fiir styrelsearbete beg16nsas

till 10 000 kr.

Ftireningsstamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att arvodet fdr styrelsens

ledamdter, revisorer, valberedning och andra fdrtroendevalda ska vara ofijrdndrat den

kommande mandatperioden.

15. Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleanter
Valberedningen fdreslar att styrelsens antal skallvara hogst sju (7) ledamoter varav en (1) utsedd

av HSB och hogst tre (3) suppleanter.

Fdreningsst;mman beslutade I enlighet med valberedningens forslag.

17. val av styrelseledamiiter och suppleanter
Lars-Ake Henriksson presenterade valberedningens forslag till kommande styrelse.

F0reningsstemman beslutade ienlighet med valberedningens ftirslag att velja Marie-Louise

Holmlund, Staffan Tornqvist samt Dejan Vranjes till ordinarie styrelseleda mdter itv6 (2) ar.

Fdreningsstamman beslutade i enlighet med valberedningens fcirslag att vailja Anders Elmgren,

Lena Floser samt Robin Hessling till styrelsesuppleanter i ett (1) er.

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg var inte narvarande pA stamman men dr tidigare kend av foreningen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Foreningsstamma n beslutade att antal revlsorer ska vara hijgst tre (3) varav en (1) utsedd av
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KPMG, en (1) ordlnarie och en (1) suppleant enligt valberedningens forslag under kommande

mandatoeriod.

20. val av revisor/er och suppleant
Lars-Ake Henriksson presenterade valberedningens fcirslag till kommande revisor/er och

suppleant.

Fdreningsstemman beslutade ienlighet med valberedningen att vSlja H6kan Hilmersson till
fiireningsvald revisor i ett (1) er samt Rose-Marie Ottosson till suppleant i ett (1) ar under

kommande mandatperiod.

21. Beslut om antal ledamiiter i valberedningen

Ftireningsstemman beslutade att antalet ivalberedningen ska best5 av tva (2) personer under

kommande mandatperiod ienlighet med Birgitta El ldrissis ftirslag.

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordfiirande

Fdreningsstemman beslutade att velja Sonja Berggren (valberedningens ordf6rande), samt

Rigmor Thorhard till valberedning till nestkommande ordinarie fOreningsstemma i enlighet med

Birgitta El ldrissis fdrslag.

23. Val av ombud och ersettare till distriktsstemmor samt iivriga representanter i HsB

F6reningsstemman beslutade att leta styrelsen valja representation i HsB inom sig.

24. Av styrelsen till fiireningsstamman hinskiutna fragor och av medlemmar anmSlda arenden

som angivits i kallelsen

Inga hiinskjutna fr6gor pA 6ret fiireningsstamma.

25. Faireningsstemmans avslutande

Lars-Ake Henriksson avslutade fiireningsstamman kl. 19:29'
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