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PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÅMM A2O2A MED
MEDLEMMARNA I BosrADsn 4rrsr'öRENINGEN RICKoMBERGA Äxc

Tid: Onsdagen den 10 juni2020 klockan 18.00.

Plats: Grillplatsen mellan Polhemsgatan 4 och 6, Uppsala.

§1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av Peter Propst, som hälsade alla rnedlemmar välkomna.

§2 Val av ordfiirande vid stämman
Jasmin El-masri, Upplands Boservice, valdes till ordförande för stämman.

§3 Anmälan om stämmoordfiirandens val av sekreterare
Ordföranden anmälde att Ingalena Bjellman utsetts till sekreterare for stämman.

§4 Närvarande och röstlängd
Upprättades förteckning över närvarande. 31 personer, och antal röstberättigade
fastställdes tlll27 personer varav l6 poströster

§5 Fråga om närvarorätt vid fiireningsstämman
Beslutades att stämman skulle vara stängd för utomstående varefter icke
röstberättigade lämnade stämman.

§6 Fastställande av dagordning
Stämman fastställde föreslagen dagordningen

§7 Val av fvå personer attjämte ordfiiranden justera protokollet
Utsågs Margaretha Lindahl och Björn Mälarstig till justerare.

§8 Val av rösträknare
Utsågs Margaretha Lindahl och Björn Mälarstig till rösträknare.

§9 Stämmans utlysande
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 10 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning for 2079, vilken tidigare översänts till medlemmarna!
föredrogs av Jasmin El-masri. Årsredovisningen godkändes och lades till
handlingarna..

§ 1 1 Revisionsberättelse
Delar av revisionsberättelse för 2019, vilken tidigare utsänts till medlemmarna,
föredrogs av Jasmin El-masri. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
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§12 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde balans- och resultatråikningen i enlighet med
årsredovisningen.

§13 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av fiirlust
Stiimman beslutade i enlighet med styrelsens ftirlag

§14 Ansvarsfrihet liir styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ft)r den tid årsredovisningen omfattar i
enlighet med revisorns ftirslag

§ l5 Beslut om arvoden
Beslutades att arvodet, på ftirslag från valberedningen, ftirblir oftirändrat, dvs
1,75 yo av prisbasbeloppet 47.300, - motsvarande 82.775 kronor att fritt ftirdela
inom styrelsen.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens ordfrrande Peter Bleckert ftireslog ftirslag till ny styrelse.

De ordinarie medlemmarna Roland Andersson och Peter Propst valperiod
fortgår till nästa årsstiimma.

Till ordinarie ledamöter på två ar valdes Bengt Dahlbergs och Rolf Hellman.

Till ordinarie ledamot på ett år valdes Ingalena Bjellman

Till styrelsesuppleantfor ett år valdes Ossian Olsson

§ 17 Val av revisor
Till revisor valdes Niclas Wiirenfeldt, Borevision i Sverige AB

§18 Val av valberedning
Till ledamot och sammankallande i valberedning omvaldes Peter Bleckert.
Margaretha Lindahl omvaldes som ledamot

§ 19 Motioner

Motion från Göran Lundgren avseende tid fiir avlämnande av motioner
Motionen avslogs med 23 röster mot motionen, en röst ftir motionen och tre
nedlagda röster.

Motion från Göran Lundgren avseende undersökning rörande
fiireningsavtal angående vattenfiirbrukning
Motionen avslogs med26 röster mot motionen och en ftir motionen.

Motion från Göran Lundgren avseende undersökning rörande
fiirenin gsavtal angående elfiirbrukning
Motionen bifolls enhälligt
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§20 Stämmans avslutande
Ordfrranden ftirklarade stiimman ftir avslutad.

Vid protokollet

@@
I
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Justeras

I
wffi-masri Margaretha Lindahl Björn Mtilarstig
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§20 Stämmans avslutande
Ordloranden forklarade stämman for avslutad.

Vid protokollet

lngalena Bjellman

Justeras

fr/o"."W
Jasmin El-masri Margaretha Lindahl Björn Mälarstig



Från:
Skickat:
Tilt:
Ämne:

Margaretha LindahI < marg.lindahI@gmaiLcom >

den l juli 2020 14:38
Ingalena Bjellman
Justerat protokoll årsstämma Brf Rickomberga äng 2020

Härmed intygar undertecknad att jag tagit del av årsmötesprotokollet för Brf Rickomberga äng 2020. Jag har inga att
invända emot och godkänner härmed protokollet och kommer att skicka en underskrivet original så fort som möjligt.

Gryt l juli 2O20

Margaretha Lindahl
justeringsman


