Bostadsrättsföreningen

Kättingen 25

Styrelsen

Protokoll från ordinarie stämma i Bostadsrättsföreningen Kättingen 25
Digital stämma onsdagen den 26 maj 2021 kl. 19.00-20.00.
1

Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Peter Pagin förklarade stämman öppnad.

2

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden samt fastställande av röstlängd
Stämman upprättade nedanstående förteckning över närvarande medlemmar och
fastställde nedanstående röstlängd. Det antecknades att några ombud eller
biträden inte närvarade samt att det inte kommit in några poströster från icke
närvarande medlemmar.
Medlem
011e Lönnqvist
Henrik de Joussineau
Patrik Sim ion
Niklas Dahlquist
Iwona Buczynska
Dennis Ekström
Christofer Littorin
Anton Karlsson
Mats Blomberg
Gunilla Liverstrand
Tommy Jansson
Amanda Bengtsson
Erik Lind
Max Doherty
Sara Gestrelius
Ann-Sofie Nygren
Kathrin Glijer-Pagin
Peter Pagin
Anna Sjöstrand
Niklas Lindström
Torbjörn Furåker
Fredrik Norlin
Lennart B lomqvist
Nicole Frick
Markus Valroy

Lägenhet
2
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
18
21
22
23
29
30
31
32
35
36
37
39
41
42

3

Val av ordförande vid stämman
Peter Pagin valdes till ordförande för stämman.

4

Anmälan av protokollskrivare
Peter Pagin anmälde att Anna Sjöstrand för protokollet.

5

Val av justerare tillika rösträknare
Ann-Sofie Nygren och Anton Karlsson valdes till justerare och rösträknare..
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6

Frågan om kallelse till stämman behörigen skett
Peter Pagin informerade om att styrelsen beslutat att hålla en digital stämma
med möjlighet till poströstning med stöd av 16 § lagen (2020:198) om tillfälliga
undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Enligt stadgarna ska kallelse utfärdas tidigast sex veckor före och senast två
veckor före föreningsstämman. Kallelse har skickats till medlemmarna den
12 maj 2021.
Stämman beslutade att kallelse till stämman behörigen skett.

7

Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen.

8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens sekreterare Anna Sjöstrand föredrog årsredovisningen och
medlemmarna ställde frågor.

9

Föredragning av revisionsberättelsen
Revisorn Markus Valroy föredrog revisionsberättelsen av vilken det framgår att
revisorerna tillstyrker
att årsstämman fastställer verksamhetsberättelse och årsredovisning
att årsstämman beslutar enligt styrelsen förslag till resultatdisposition
att årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2020.

11

Beslut om användande av uppkommet överskott eller täckande av
underskott
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att 2020 års vinst (81 965
kronor) minskar den ansamlade förlusten och behandlas så att 740 000 kronor
avsätts till yttre reparationsfond och att den ansamlade förlusten överförs i ny
räkning.

12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.

13

Frågan om arvoden
Stämman beslutade att styrelseledamöterna och revisorerna erhåller 999 kronor
vardera i arvode per år.

14

Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och ledamöter i
valberedningen
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter
samt att valberedningen ska bestå av två personer.
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15

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att utse Lennart Blomqvist, 011e Lönnqvist, Fanny Wiseby,
Patrik Simion och Peter Pagin till ordinarie ledamöter i styrelsen under ett år.
Stämman beslutade att utse Niklas Dahlquist och Erika Björk till suppleanter i
styrelsen under ett år.

16

Val av revisorer och suppleant
Stämman beslutade att utse Markus Valroy och Iwona Buczynska till ordinarie
revisorer samt Henrik de Joussineau till suppleant.

17

Val av valberedning
Stämman beslutade att utse Mathias Lejon Fogelberg och Fredrik Norlin till
valberedning.

18

Val till kommittéer
Stämman beslutade att utse Henrik de Joussineau till städgruppen, Ann-Sofie
Nygren och Kathrin Gliier-Pagin till gårdsgruppen samt Max Doherty till
lampgruppen.

19

Stämmans avslutande
Peter Pagin tackade de närvarande och avslutade stämman.

Stockholm den 26 maj 2021
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Anna Sjöstrand
Sekreterare

Peter Pagin
Ordförande
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Anton Karlsson
Justerare

Ann-Sofie Nygren
Justerare
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