
 

BRF Trekanten 1, organisationsnummer 769612-8953 

 

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020 

Tid; Onsdagen den 13 maj 2020 

Plats: Kungsängens Båtklubb 

Närvarande: enligt avprickad medlemsförteckning 

Delges: samtliga medlemmar 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

Ordförande Peter Ottosson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad. 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Den utsända dagordningen godkändes av stämman. 

§ 3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

Registrering av närvarande medlemmar företogs. Bilaga 1. Förteckningen av registrerade 

medlemmar förklarades som röstlängd. 

 § 4 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Peter Ottosson. 

§ 5 Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman 

Ordförande anmälde Christina Hedenfeldt som sekreterare vid stämman. 

§ 6 Val av justeringsmän 

Jämte ordföranden utsågs Birgitta Sede Eriksson samt Hans Anderson att justera dagens 

protokoll tillika rösträknare. 

§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett  

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning samt i tid. 

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2019 ligger på föreningens hemsida 

och beslöts att den kan läggas till handlingarna. 

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse  

Revisionsberättelsen för 2019 lades utan erinringar till handlingarna 



§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning. 

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen. 

§ 11 Resultatdisposition 

Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med årsberättelse.. 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. 

§ 13 Fråga om arvoden för styrelse och revisorer 

Stämman beslutade att styrelsens arvode för kommande år ska vara oförändrat. Arvodet 

fördelar styrelsen inom sig. 

Till revisorerna utgår skäligt arvode efter ingiven räkning. 

§ 14 Val  av styrelseledamöter och suppleanter 

 Valberedningens förslag presenterades. Bilaga 2. Stämman beslutade i enlighet med 

valberedningens förslag.  

§ 15 Val av revisorer och suppleanter 

Som ordinarie revisor valdes Tomas Ericson från BOREV revisionsbyrå samt som suppleant 

utsedd revisor av revisionsfirman. 

 § 16 Val av valberedning 

Stämman beslutade om omval av Linda Sjöberg och Svante Wibom. 

§ 17 Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

§ 18 Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för medlemmarnas deltagande. 

Vid protokollet 

 

Christina Hedenfeldt 

Justeras: 

 

Peter Ottosson Birgitta Sede Eriksson         Hans Anderson 
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