
Protokoll fört vid BRF Esplanadens föreningsstämma 2019-05-07

1. Stämmans öppnande
Ordförande Thorbjörn Engblom öppnade mötet och hälsade alla närvarande välkomna.

2. Val av ordförande vid stämman.
Valdes P-G Kruth

3. Meddelande om utsedd sekreterare.
Som sekreterare utsågs Lennart Svahn

4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Efter räkning konstaterades att 23 röster var närvarande. Godkändes av stämman. 
Se bifogad medlemsförteckning.

5. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare.
Valdes Kenneth Millby
Valdes Åsa Jonson

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
Godkändes av stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Ordförande P-G Kruth gick igenom årsredovisningen och svarade på frågor.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Ordförande P-G Kruth läste upp revisorernas berättelse. Denna innehöll inte någon 
kritik mot hur räkenskaperna skötts under året. 

10. Fastställande av resultat och balansräkning.
Efter genomgång fastställdes resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2018.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

12. Resultatdisposition
Stämman beslöt godkänna styrelsen förslag.
Avsättning yttre underhållsfond               83 850
I ny räkning            -97732

13. Fråga om arvoden.
Arvoden för styrelsens medlemmar beslöts vara oförändrad, dvs 2st middagar/år

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas
Beslöts att välja Ordförande om 1 år
 2 ledamöter om 2 år
                       1 suppleanter om 1 år
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15. Val av styrelseordförande om 1år.
Följande valdes
Ordförande Thorbjörn Engblom Omval

16. Val av styrelseledamöter om 2år 

 Ledamöter 2år P-G Kruth
 Lennart Svahn

 Suppleanter 1år Roger Wibring
 __________________________________
 __________________________________
 __________________________________

Ledamöter  sittande 1år till Tommy Jonson
               AnnaMarie Frödeberg

17. Val av revisorer och revisorsuppleant
Valdes Revisor Jonas Bernerson, DBO Revisionsbyrå.
Revisorsuppleant överlåtes på Jonas Bernerson att tillsätta inom DBO.

18. Val av valberedning
Stämman beslöt Jan-Erik Bengtsson
 Magnus Areskog
 _____________________________
 _____________________________

19. Övriga frågor Tommy Jonson informerade om planeringen för solcells paneler och 
laddstolpar till elbilar. Föreningen har tecknat en försäkring hos Anticimex gällande 
hela fastigheten mot vägglöss bekämpning. Styrelsen informerade om ombyggnaden 
av innergården och hyresavi på efaktura.Stämman önskade kortare öppettider på den 
nya automatiken på entredörrarna,Thorbjörn tar kontakt med leverantören och fixar 
detta. Mattor kommer också läggas innanför dörrarna. Besluts togs om 
”uppsnyggning”av brevlådorna. Det som skall stå är namn och om reklam ej önskas. 
Styrelsen tar fram material till detta. Inga egna textremsor får sättas dit. 
Dokumentet :Vem som ansvarar för vad i lägenheten kommer att delas ut till samtliga 
lägenheter. Det finns också på hemsidan. Samtliga ritningar till fastigheten finns hos 
styrelsen.

20. Stämman  avslutas.
Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Svahn

Justeras Justeras
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