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Föteningsstämma

2012-06-1,2

BrfAparken

I)aturn och tid

I,Iötesplats

Närvarande

Se bilagd nätvatolista

Bilagor

BtfÅpa tkens å rsred ovisning
Revisionsberättelse
N ätr.a rolis ta /tö s tlängd

2412-06-12 18.00

Nordinsalen, Soh,alla

1. Stämmans öppnande

Stämrnan öppnas av PerJutner; oldförande i Btf Åpar.ken.

2. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och
biträden (röst!ängd)

Samtliga ät a.r'ptickade på nätvarolistan.
Rostiängden faststiills tjll 24 töstberättigade.

3. Val av ordförande på stämman

Beslut
Att rälja Leif Engblom till stämmans ordförande.

4, Anmälan av ordförandens val av eekreterare

Leif Engblom anmdler sitt val ar, Ånna Sohlberg sorn sekreterare.

5. Val av minst en person att jämte ordföranden Justera protokollet samt
tillika vara röetråknare

Beslut
Att v?ilja H.IS" Nyrnan och Lisa Bodevik till att justera protokollet
iämte ordfomnden samt \rara rösträknate.

6. Fastställande av dagordning

Beslut
Att fastställa föreslagen dagordning.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslut
Ått stärnrnan anser sig behörigen kallad,
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8. Föredragning av styrelsens årsredovisnin g 2011

Ftedrik Garnrell fötedrat s[rlelsens årsredovisaing, inklusirre en
förklaring arr hut rnarkföfidrvet gått till.
Beslut
Att lägga åtstedovisningen 2071, till handlingarrla.
Röstlängden iustetas till 28 töstberättigade,

Föredrag ning av revislonsberättelsen

Nlatie Dahlstrand (revisor på Ernst and Young) föredrar
revisionsberättelsen för 2077,
Beslut
Att lägga tevisionsberättelsen för 2011 till handlingarrla.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Beslut
Att fastställa resultat- och balansräkningen för 20'J,1,,

Beslut om resultatdisposition

Beslut
Att fastställa sq'lelsens förslag till resultatdisposition för 207,,!,.

Beslut I fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslut
Att enhälligt bevilia sq,relsens ledamöter anslrarsfrihet för 2A11 års
verksatnhet.

Beslut om arvoden

Beslut
Ått fastställa sqryelsens arvode till 1000 kr/lgh och år inkl sociala
arrgifter.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslut
Ått fastställa antalet st.relseledarnötet till fern (5) och antalet
suppleanter till tre (3).

9.

11.

10.

12.

14.

13.
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16.

15.

Justerare

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslut
Ått till rq,telseledarnöter på ett år rälia
Sr.erte Östlund
Bo Jetneke
il,Iarcus Larsson
Cecilia Bladin Jansson
Jenny Zachän

Ätt till suppleantet på ett år rälia
Patrice Nilsson
Lisa Bodevik

Jon Bolclrup

Val av revisorer och suppleanter

Beslut
Att till revisionsföretag välia

Ernst and )Icung, solrr själr,a utset ordinarie rerrisor och suppleant

för denne,

Val av valberedning

Beslut
Ätt till r.alberedning ftam till otdinatie stänuxa 201'3 rrälia

A,Ionica Sjöblom, sammankallande
Anneli Larsson
Hentik Flansson

Stämmans avslutande

Ordförande Leif tr"gblorn avslutat stämman k119 den 72 iuru.

Ordförande vid stämman

17.

18.

Lisa Bodevik r
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