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Protokoll Årsstämma 2021 BRF Taltrasten
Datum/tid. 2021-02-17, kl l8:3O
Plats: BrF Taltrastens föreningslokal

Närvarande:
Ordinarie Kristian Borryd
Ordina rie Andreas Blomquist
Ordina rie Joakim Sirelius
Su pplea nt Torbjörn Onegå rd
Suppleant Olof Tho16n
Suppleant Christian Lovering

DAGORDNING
I. Föreningsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämmoordförande
Stämman väljer Joakim Sirelius

3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämman väljer Olof Thor6n

4. Godkännande av röstlängd
Stämman godkänner röstlängd:19 deltagare med poströst,1 på plats

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
- Styrelsen föreslår att stämman ska vara stängd för utomstående
Stämman bifaller

6. Godkännande av dagordning
Stämman bifaller

7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokoltet
Stämman väljer Torbjörn Onegård och Christian Lovering

8. Val av minst två rösträknare
Stämman väljer Kristian Boryd och Andreas Blomquist

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman f inner att kallelsen skett i behörig ordning

lO. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Il. Genomgång av revisorernas berättelse
Föreningsstämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga det till
handlingarna

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stä mma n faststä I ler enl igt å rsredovisn ing
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13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
Stämman bifaller

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Stämman bifaller

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens
ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av
föreningsstämman
Va I bered n i n gen föresl å r oförä nd rade a rvoden:
- FÖr styrelsen att dela på 3x prisbasbelopp samt aktivitetsbidrag upp till I OOO SEK per
person
- I ntern revisor O,lx prisbasbelopp
- Valberedningen (3 OOO SEK / person)
- Ansvarig for uthyrningslägenheten (10 OOO SEK per år)

Stämman bifaller.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av högst elva styrelseledamöter.

Stämman bifaller.

I7. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Va I bered n i ng föresl å r följa nde styrelseka nd id ater:
Andreas Blomquist - Ordinarie styrelseledamot,2 år (Omval)
Kristian Borryd - Ordinarie styrelseledamot,2 år (Omval)
Anna Steorn - Ordinarie styrelseledamot,2 år (Nyval)
Viktor Hemming - Ordinarie styrelseledamot,2 år (Nyval)
Torbjörn Onegård - Suppleant,l år (Omval)
Olof Thor6n - Suppleant,l år (Omval)
Christian Lovring - Suppleant,l år (Omval)
Anneli Söderberg - Suppleant,'l år (Nyval)

Stämman antar samtliga föreslagna ledamöter

18. Presentation av HSB-ledamot
Lena Lindborg är sedan många år vår HSB-representant. Lena har god kännedom om Brf
Taltrasten efter att tidigare arbetat som förvaltare för föreningen.

19. Beslut om antal revisorer
Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en
suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksforbund

Valberedningen föreslår att revisorerna ska vara högst 2 stycken.
Stämman bifaller.

2O. Val revisorer och suppleant
Bifall till valberedningens förslag att utse oskar Nordlander till revisor?
Stämman bifaller
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2I. Val av valberedning, en Iedamot utses tillvalberedningens ordförande
En ledamot utses till valberedningens ordförande
a) Björn Liliequist föreslås att utses till valberedningens ordförande.
Bifa I I til I Björn Li I ieq u ist utses ti I I va I bered ningens ordförande?

Stämman bifaller

b) Eline Snauwaert foreslås att utses till ledamot i valberedningen.
Bifall till att utse Eline Snauwaert till ledamot i valberedningen?
Stämman bifaller

22.Yal av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Valberedningen foreslår att stämman delegerar till styrelsen att utse representant och
ersättare på HSB Stockholms distriktsstämma.

Bifall till valberedningens förslag att delegera till styrelsen att utse representant och
ersättare på HSB Stockholms distrlktsstämma?

Stämman bifaller valberedningens förslag.

23. lnkomna motioner
- lnga inkomna motioner

24. Avtackning av avgående styrelse
Stämman tackar avgående ledamöter och önskar lycka till.

25. Föreningsstämmans avslutande

Justerss:

Olof Thor6n
Sekreterore
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Torb Onegård
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Christian Lovering
Justerqre

kim Sirelius

Justerore


