
Brf Daggk6pan i Jarvastaden

Protokoll f6rt vid ordinario f6reningsstimma f6r Brf DaggkApan i Jdrvastaden
Tid: MAndagen den 25 maj 2020 kl. 19.30
Plats: Jaktvillan, Gunnarbovagen 91

Nervarander Se bilaga 1 (rostlangd)

2. Val av stemmoordf6rande
Stemman beslutade att valja Mikael Hallin som ordforande

3. Anmllan av stammoordfairandes val av protokollftirar.
Mikael Hallin anmdlde Lisette Bengtsson som protokollforare

4. Godkinnandc.vdagordning
Stamman godkande dagordningen

5. Val av iusterarc tillika riistraknare
Stamman valde Uwe Duckart och Sofia Thomasson tilljusterare och tillika rostreknare

6. Friga om scimman har blivit stadgccnligt utlyst
Lisette Bengtsson fdredrog hur kallelsen till stdmman skett. Stdmman fann att stemman har

blivit stadgeenligt utlyst.

7. Faststallandc av r6stllngd
Rdstlangd upprattades (se bilaga 1). '12 rdstberattigade medlemmar narvarade - inga ombud
eller bitreden. Stdmman faststellde rostlangden.

9. F6redrrgning av rcvisorns bcraittelse
Mikael Hallin foredrog revisorns berettelse

1 1. Beslut av resultatdisposition
Stamman beslutade att godkdnna resultatdispositionen

13. Beslut om arvoden At styrelsen och revisorer f6t nistkommande verksamhetsir
Stamman beslutade att styrelsens arvode ska vara 80 000 kr.
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Stamman beslutade att arvode for revisorer ska utga i enlighet med lopande rakning

1. Oppnande
Mikael Hallin halsade alh velkomna och forklarade stamman oppnad.

8. F6redragning av styrelsens irsredovisning
Mikael Hallin foredrog arsredovisningen.

10. Beslut om fastsfiillande av resultat- och balansrekning
Stemman beslutade att faststdlla resultat- och balansrakningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsen
Stamman beslutade att bevilja styretsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 201 9.

sida 1 av 2
25 m42O2O



sida 2 av 2
25 m4 2O2OBrf Daggk6pan i Jairvastaden

14. Beslut om antal ledamoter och suppleanter
Stdmman beslutade att styrelsen ska besta av 4 ledamdter och 4 suppleanter

15. Val av styrelscledamiitcr och supplcanter
St6mman valde foljande personer till ledamoter i styrelsen
Mikael Hallin, omval ledamot 2019 - 2020
Mikael Svensson. omval ledamot 2019 - 2020
Lisette Bengtsson, omval ledamot 2019 - 2020
B.iorn Andersson, omval ledamot 2019 - 2020

16. Val av rcvisor och rcvisorssuppleant
Stdmman valde KPMG som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jan-Ove Brandt och

even revisorssuppleant frAn KPMG.

18. Avslutande
Mikael Hallin forklarade stemman avslutad

Vid protokollet Motesordforande
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Stemman valde fol.iande personer till suppleanter i styrelsen, i ordning:
Roger Axelberg, omval suppleant 2019 - 2020
Staffan Brome, omval suppleant 2019 - 2020
Johan Enander, nyval
Sofia Thomasson, nyval

17. Val av valberedning
Stamman valde Dan Quan till valberedning.

Samtliga beslut var enhalliga om inte annat anges i protokollet.


