Brf Fyrtornet 10
PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA ENLIGT STADGARNA § 40
Datum 2018-06-27
Tid 18:00
Plats Bergshöjden, Sundbyberg
Närvarande 88 lägenheter. Samtliga hushåll är bostadsrättsinnehavare. Se bifogad närvarolista
1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande Hanna Shamoun hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman
öppnad
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Val av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Billy Carlsson
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Till sekreterare för stämman valdes Christine Touma
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till att jämte stämmoordföranden justera dagens protokoll valdes Jean Chao och Elisabeth
Gunnarsson
6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 88 lägenheter
representerade, fastställdes som röstlängd. Se bifogad närvarolista
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Årsredovisning ej aktuell
9. Föredragning av revisorernas berättelse
Revisionsberättelse ej aktuell

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Resultaträkning ej aktuell
11. Beslut om resultatdisposition
Resultatdisposition ej aktuell
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden ej aktuell
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Stämman beslutade att det fasta arvodet till 196.000 kr/år
14. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 st, varav 7 st utses av
stämman, och att antalet suppleanter skall uppgå till 4 st, varav 4 st utses av stämman
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes Hanna Shamoun, Jessica Persson, Christine Touma,
Faiza Rebandi, Ahmed Habib, Gary Aelius och Nadia Habib. Till styrelsesuppleanter valdes
George El Chammas, Mario Madbom, Vladimir Farber och Julian Medin. Styrelseledamöter
och suppleanter valdes på 1 års mandat
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till auktoriserad revisor och revisorssuppleant valdes Deloitte på ett år.
17. Val av valberedning
Till valberedningen valdes för ett år Lisa Gunnarsson (sammankallande) och Carina
Söderman och Sandra Mezei
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
enligt § 38
Fanns ej
19. Stämmans avslutande
Stämmoordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete
samt tackade övriga deltagare för visat intresse.
Vid protokollet: Christine Touma Justeras: Jean Chako och Elisabeth Gunnarsson
___________________________ _________________________________________

Stämmoordförande: Billy Carlsson
________________________

