
Protokoll f6rt vid Brf. Lingpannans Foreningsstdmma 2022
Brf Llngpannan
Den 24 maj 2022 kl. 19:00, Vlrfrukyrkan, Fruangen.

Bilagor:
1. Dagordning, 6rsredovisning och valberedningens forslag
2. Rostlengd och nervarande

1. Faireningsstimmans iippnande
Styrelsens ordfiirande Staffan Tornqvist fcirklarade mdtet tippnat.

2. Val av stemmoordfiirande
Stemman beslutade att velja Lars-Ake Henriksson (HSB) till stemmoordforande.
Beslutet fattades med tivervegande majoritet.

3, AnmSlan av stemmoordfiirandes val av protokollfiirare
Lars-Ake Henriksson meddelade att veronica Agnoletto dr hans val till protokollf6rare.

4, Godkinnande av rtistlingd
RostlSngden faststalldes till 15 (14 ndrvarande och l fullmakt).
Se bilaga 2.

5. Friga om narvarorett vid ftireningsstemma
Fdreningsstemman beslutade att lata stdmman vara 6ppen.

6, Godkinnande av dagordning
Dagordningen faststelldes enligt fdrslag i kallelsen.
Beslutet fattades med iivervegande majoritet.

7. Val av tvi personer att jamte stdmmoordfiiranden justera protokollet
Sophie Leven och Anna Ericsson valdes tilljusterare.
Beslutet fattades med iiverv6gande majoritet.

8, Val av minst w5 rtistreknare
Sophie Leven och Anna Ericsson valdes till rttstrAknare.
Beslutet fattades med 6verv5gande majoritet.

9. Fraga om kallelse skett i behiirig ordning
Kallelse har gett ut i enlighet med stadgarna och stamman fdrklarades beh6rigen utlyst.

10, Genomging av styrelsens lrsredovisning
Arsredovisningen ar sedan tidigare utdelad och fer dermed anses vara foredragen.
Fiireningsst;mman besrutar att godkanna arsredovisningen och legga den ti handringarna.
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11. Genomging av revisorernas berittelse
Fiireningsstamman beslutade att leta revisorernas berattelse leggas till handlingarna.

12. Beslut om faststdllande av resultatrikning och balansrikning
FOreningsstamma n beslutade att faststdlla resu ltatre kninge n och balansrdkningen ienlighet med
revisorernas f6rslag.

13. Beslut i anledning av bostadsrettsfiireningens vinst eller f6rlust enligt den faststallda
balansrikningen
Foreningsstemman beslutade att balansera foreningens resultat ienlighet med styrelsens forslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsens ledam6ter
Fiireningsstdmma n beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for 2021 i enlighet med revisorernas
fiirslag.

15. Beslut om arvoden och principer fd,r andra ekonomiska ersettningar f6r styrelsens ledamiiter,
revisorer, valberedning och de andra fdrtroendevalda som valts av faireningsstimman
Foreningsstamman beslutade ienlighet med valberedningens fdrslag att arvodet for styrelsen,
revisorer, valberedning och andra fortroendevalda ska vara of6rendrat den kommande
mandatperioden.

16, Beslut om antal styrelseledamiiter och suppleantel
valberedningen foreslar att styrersens antar skaI vara hogst sju (7) redamoter varav en (1) utseoo
av HSB och hogst tve (2) suppleanter.
Fdreningsstamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag.

17, Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Foreningsstamman beslutade i enlighet med valberedningens forslag att velja staffan Tijrnqvrst,
Marie-Louise Holmlund samt Dejan Vranjes till ordinarie styrelseledamdter i tva (2) er.

Foreningsstiimman beslutade i enlighet med valberednrngens forslag att valja Anders Elmgren
och Robin Hessling till styrelsesuppleanter i ett (1) ar.

18. Presentation av HSBJedamot
Lena Lindborg, tidigare kand av fdreningen, presenterar sig for foreningsstdmman.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Foreningsstemman besrutade att antar revisorer ska vara hogst tre (3) varav en (1) utsedd av
KPMG, en (1) ordinarie och en (1) suppreant enrigt varberedningens forsrag under kommande
mandatperiod.

20. Val av revisor/er och suppleant
Foreningsstemman beslutade i enlighet med valberedningen att v;l.ia Anna Ericsson till
ftireningsvald revisor i ett (1) 6r samt Rose-Marie ottosson till suppleant iett (1) 6r under
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kommande mandatperiod.

21, Beslut om antal ledamaiter i valberedningen
Foreningsstdmman beslutade att antalet i valberedningen ska besti av tv6 (2) personer under
kommande mandatoeriod.

22, Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordftirande
Foreningsstemman beslutade att vitlja Sonja Berggren (va lberedningens ordforande), samt
Rigmor Thorhard till valberedning till ndstkommande ordinarie foreningsstdmma.

23, Val av ombud och ersettare till distriktsstemmor samt tivriga representanter i HSB
FOreningsstemman beslutade att lata styrelsen valja representation i HSB inom sig.

24. Av styrelsen till fiireningsstimman hinskjutna fragor och av medlemmar anmilda arenden
som angivits i kallelsen
24,L, Individuellaavgifter

Foreningsstamman beslutade att ge styrelsen mandat att utreda och fatta beslut om
avgift for parkeringsplatser i enlighet med styrelsens forslag.

24,2. F6reningenstrivsehetler
Foreningsstamman korrektur justerar trivselreglerna och tar bort texten om att det
finns kdrl fcir sortering av returpapper pi parkeringen vid Mickelbergsvdgen.
Fregan om trafiken p6 garden tas upp av fcireningsstdmman.
Styrelsen iir medvetna om problemet och undersoker miijligheterna fijr att minska
trafiken.
Fdreningsstemman beslutar att ldgga trivselreglerna med uppdaterad text till
handlingarna.

25. FiireningsstSmmans avslutande
Lars-Ake Henriksson avslutade foreningsstdmman kl. 19.5g.
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