
Protokoll fort vid Brf. L6ngpannans Foreningsstdmma 2021
Brf lingpannan
Den 25 maj 2021 kl. 19:00, Virfrukyrkan, Fruingen.

Bilagor:
1. Dagordning, 6rsredovisning och valberedningens fiirslag
2. Rdstl5ngd och niirvarande

1, Fiireningsstemmans iippnande
Styrelsens ordfiirande Staffan Tdrnqvist fdrklarade mtitet 0ppnat.

2, Val av stemmoordfiirande
Stdmman beslutade att velja Lars-Ake Henriksson (HSB) till stemmoordfdrande.
Beslutet fattades med tivervagande majoritet.

3. AnmSlan av st5mmoordfiirandes val av protokollfairare
Lars-Ake Henriksson meddelade att Veronica Agnoletto 5r hans valtill protokollf6rare.

4. Godk5nnande av riistlangd
ROstlangden faststelldes till 37 (32 postrdster och 5 nervarande).
Se bilaga 2.

5. Frega om nervaroratt vid fiireningsstamma
Fdreningsstemman beslutade ienlighet med styrelsens fdrslag att stemman ska vara stangd fdr
utomsteende.

5. Godkinnande av dagordning
Dagordningen faststelldes enligt fttrslag i kallelsen.
Beslutet fattades med civervdgande majoritet.

7, Val av tv5 personer att iimte stammoordfairanden iustera protokollet
Birgitta El ldrissi och Jenny Tornquist valdes till justerare.

Beslutet fattades med 6vervegande majoritet.

8. Val av minst tv5 rtistreknare
Birgitta El ldrissi och Jenny Tiirnquist valdes till rostreknare.
Beslutet fattades med dvervdgande majoritet.

9. Friga om kallelse skett i behtirig ordning
Kallelse har gatt ut ienlighet med stadgarna och stamman f0rklarades behdrigen utlyst.

10. Genomgang av styrelsens Srsredovisning
Arsredovisningen er sedan tidigare utdelad och fAr diirmed anses vara f6redragen.
Fdreningsstemman beslutar att godkiinna 6rsredovisningen och ldgga den till handlingarna.
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11. Genomgeng av revisorernas berlttelse
Fdreningsstemman beslutade att l6ta revisorernas berettelse laggas till handlingarna.

12. Beslut om faststellande av resultatrakning och balansrakning
Foreningsstemman beslutade att faststella resultatrakningen och balansrekningen i enlighet med

revisorernas ftjrslag.

13. Beslut i anledning av bostadsrittsfiireningens vinst eller fiirlust enligt den faststillda
balansrdkningen
F6reningsstemman beslutade att balansera fdrenin8ens resultat ienlighet med styrelsens fdrslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledamiiter
Fdreningsstamman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for 2020 i enlighet med revisorernas

fdrslag.

15. Beslut om arvoden och principer fiir andra ekonomiska ersettningar fiir styrelsens ledamiiter,
revisorer, valberedning och de andra fairtroendevalda som valts av fiireningsstemman
Fdrenlngsstemma n beslutade i enlighet med valberedningens f0rslag att arvodet f<ir styrelsens

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

kommande mandatperioden.

16. Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter
Valberedningen foreslar att styrelsens antal skall vara htigst sju (7) ledamdter varav en (1) utsedd

av HSB och hogst tre (3) suppleanter.
Fiireningsstemman beslutade i enlighet med valberedningens fdrslag.

17, Val av styrelseledamtiter och suppleanter
Fdreningsstamma n beslutade i enlighet med valberedningens forslag att velja Eira Fuchs, Thoralf

Axelsson samt Veronica Agnoletto till ordinarie styrelseledamoter i tve (2) er.

Fttreningsstemman beslutade i enlighet med valberedningens ftirslag att v.ilja Anders Elmgren,

Lena Floser samt Robin Hessling till styre lsesu pplea nte r i ett (1) er.

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg var inte n5rvarande pa stemman men dr tidigare kiind av fdreningen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Foreningsst;mman beslutade att antal revisorer ska vara htjgst tre (3) varav en (1) utsedd av

KPMG, en (1) ordinarie och en (1) suppleant enligt valberedningens fijrslag under kommande

ma ndatoeriod.

20. Val av revisor/er och suppleant
Fdreningsstemman beslutade ienlighet med valberedningen att velja Carina vdssberg till
fdreningsvald revisor iett (1) 6r samt Rose-Marie ottosson till suppleant i ett (1) ar under
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kommande mandatperiod.

21. Beslut om antal ledamiiter i valberedningen

Foreningsstemman beslutade att antalet i valberedningen ska beste av wa (2) personer under

kommande mandatperiod ienlighet med Birgitta El ldrissis fcirslag.

22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordfiirande
Fdreningsstemman beslutade att valja sonja Berggren (valberedningens ordfdrande), samt

Rigmor Thorhard till valberedning till nastkommande ordinarie fdreningsstamma i enlighet med

Birgitta El ldrissis fdrslag.

23. Val av ombud och eFattare till distriktsstemmor samt tivriSa representanter i HSB

F6reningsstdmman beslutade att l6ta styrelsen velja representation i HSB inom sig.

24. Av styrelsen till fiireningsstimman henskiutna fragor och av medlemmar anmilda irenden

som angivits i kallelsen

Inga henskjutna fr6gor pe erets fdreningsstamma.

25. FaireningsstSmmans avslutande

Lars-Ake Henriksson avslutade fijreningsstamman kl. 19:50.
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