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Protokoll frAn Arsstiirnma 2021-05-23

Brf SkHpplandsgatan :.3-U

Stdmma holls genom postrdstningsfdrfarande, och fdlja frtgor behandlades pA stdmman.

Val av stiimmoordfdrande

Stiimman valde med 30 ja-roster och L blank-rdst

Faststiillande av rdstliingd

rl Storckenfeldt till stdmmoordforande.

Rostldngden uppgick till 31 roster och antogs

Godkdnnancle av dagordningen

Stdmman beslutade enhtilligt att godkdnna dago

Val av tvA (2) justerare tillika riistrdknare
Stdmman valde enhiilligt Ebba Hellqvist och Ellen

FrAga om sttimman blivit stadgeenligt utlyst

som justerare och rostrdknare.

Stiimman beslutade med 30 ja-roster och L nej att den blivit stadgeenligt utlyst.

6. Beslut om faststiillande av resultat- och

Stdmman beslutade enhdlligt att faststdlla res och balansrdkning si som de

presenterats i Arsredovisningen,

Beslut om resultatdisposition

Stiimman beslutade med 30 ja-roster och L blank

forslag i fr rsredovisningen.

Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Stiimman beslutade enhiilligt att bevilja styrelsen

december,

att disponera Over resultatet enligl:

nsvarsfrihet for rdkenskapsAret L jan-30

9. Beslut om arvoden At styrelsen och revisorer fdr mande verksamhetsCr

Stdmman beslutade att aruodet till styrelsen ska till 1,8 prisbasbelopp, exklusive

sociala avgifter for nHstkommande verksam hetsA

att det ska utgA ett arvode om 3000 kr, exklusive

Till valberedningen beslutade stdmman

avgifter. Vidare beslutade

stdmman att den externa revisorn ska arvoderas i

fakturering. lleslutet antogs med 30 ja-roster och

t med deras timdebitering och

Stvrelsens sdte i Stockholm
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SBC Sveriges Bostadsrettscentrum AB

nej-rdst,



10,Val av styrelseledam6ter och suppleanter
Som styrelsre valdes foljande:

Niclas Nilsson
Jerl<er Hamr6n
Jimmy Bring
Charlott Fall(

Omval
Omval

Nyval

Nyval

rar
L6r
zar
/. ar

Beslutet va r enhdlligt,

Fiiljande ledamdter kvarstdr i styrelsen under
Ebba Hellqvist
Ellen Bergbom

11.Val av revis<lrer och revisorssuppleant

Som revisorvaldes enhdlligt Hdkan Kjellstrom (

t?.Val av valberedning

Som valberedning valdes med 28 ja-roster och 3

J u ngba rl<.

13,Av styrelsen till stiimman hiinslqjutna frigor s

Motion giil lernde fiber
Stdmman beslutade enhiilligt att se 6ver m6
bredbandsniit.

Stdmmans avslutande

Protokollet justeras

verksamhets6r:

ct Revisorer och l(onsulter).

nk-roster Marie Baier och Kristina

av fiireningsmedlem anmdlt lirende

a att fornya fastighetens

Carl Storckerrfeldt

Ellen Bergbom


