
SBrf Tornet 2
Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2022

Datum: 7 juni 2022

Plats: Hotel Radisson Blu

Tid: 18.30 - 19.30

Dagordning, i enlighet med föreningens stadgar $19:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlängd).

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

2. ordförande på stämman.

Tomas Xavier valdes till ordförande under stämman.

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare.

Ordförande meddelade att Håkan Hjortsmark utsetts till sekreterare under stämman.

4. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes utan ändringar.

5. Valav två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare.

Till justerare tillika rösträknare valdes Astor Christoffersson och Tomas Winqvist.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett, enligt stadgarna $ 17.

Stämman ansåg att kallelse till ssämman behörigen skett.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen för 2021 vilken tidigare översänts till medlemmarna föredrogs av Jenny
Cordoba från Fastum. Årsredovisningen lades till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.



/

/ Revisionsberättelsen för 2021 vilken tidigare översänts till medlemmarna föredrogs av

Jenny Cordoba från Fastum. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.

10. Besluti fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beviljade styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen

omfattar i enlighet med revisorns förslag.

om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt

fastställd balansräkning.

Styrelsens förslag om täckande av förlust godkändes av stämman.

12. Beslut om arvoden.

Stämman beslutade att befintliga arvoden lämnas oförändrade.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Enligt valberedningens förslag för tiden intill dess nästa föreningsstämma hållits beslutade
stämman enhälligt att till styrelsen välja Tomas Xavier, Håkan Hjortsmark, Tobias

Lindström, Ann Christoffersson, Lia Lundin och Lisa Nordahl.

14. Val av revisorer.

Stämman beslutade att behålla revisorstjänsten från revisionsbyrån Feiff.

15. Val av valberedning.

Till valberedningen valdes Tomas Winqvist och Lars Olov Urfjäll.

16. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

17. Mötets avslutande.

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade för deltagandet.
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