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Protokoll fört vid föreningsstämma i Brf Mörbybacken 1,
den 20 maj 2013 kl 19 00, i Kevingeskolans matsal,
Danderyd.

1. Föreningens ordförande Björn Barr hälsar alla välkomna och förklarar
stämman öppnad.
2. Stämman beslutar godkänna dagordningen.
3. Som stämmoordförande väljs Billy Carlsson.
4. Stämmoordförandes val av protokollförare är Gunnar Andersson.
5. Som justeringsmän och tillika rösträknare väljs Per-Axel Pettersson
och Katri Tammi.
6. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst, två veckor innan
stämman, besvarades med ja.
7. Röstlängden fastställdes till totalt 40 röster.
8. Årsredovisningen för år 2012 föredrogs för stämman och med godkännande lades till handlingarna. Vidare redovisades styrelsens budget
för år 2013.
9. Revisionsberättelsen föredrogs för stämman och med godkännande
lades till handlingarna.
10. Stämman fastställde resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2012 enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
11. Stämman godkände den föreslagna resultatdispositionen redovisad i
förvaltningsberättelsen.
12. Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarfrihet. Till protokollet
antecknas att beslutet var enhälligt.
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13. Styrelsen beslutar att arvodet för 2013 ska vara 327 000 kronor inkl.
8 500 kronor till internrevisorerna.
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14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•

Björn Barr, ordförande, tillika ledamot, omval 1 år.
Gunnar Andersson, ordinarie ledamot, omval 2 år.
Bengt Andersson, ordinarie ledamot, omval 2 år.
Håkan Sundewall, ordinarie ledamot, omval 2 år.
Joachim Carlsson, suppleant, nyval 1 år.
Mikael Hammarbäck, suppleant, omval 1 år.
Erik Brinck, suppleant, omval 1 år.

15. Stämman väljer följande revisorer och revisionssuppleanter:
•
Per Engzell, Enzells Revisionsbyrå, revisor, samt Lars
Lundberg, internrevisor.
•
Ragnar Santesson, Winters Revisionsbyrå, revisorssuppleant samt Per Axel Pettersson, internrevisorssuppleant.
16. Vid val till valberedning framförs följande två förslag:
1. Carina Söder, Katri Tammi och Björn Barr
2. Carina Söder och Katri Tammi
Ordförande finner efter handuppräckning att stämman till valberedning valde.
• Carina Söder, sammankallande
• Katri Tammi
• Björn Barr
17. Föreligger inga motioner eller från styrelsen hänskjutna frågor.
18. Stämman avslutas och tack framförs till ordförande.
Gunnar Andersson
Protokollförare

Billy Carlsson
Ordförande

Justeras:
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Per-Axel Pettersson

Katri Tammi

