
PROTOKOLL

ORDI NARE FöRENINGSSTÄMM A 2022.06.01

för medlemmar i Brf Valvet i Stockholm (org.nr 769604-1701)

Plats: Birkagården, Karlbergsvägen 86b, Stockholm

Närvarande: Enli gt avprickad med lemsförteckning

Delges: Samtliga medlemmar

1. Stämmans öppnande

Patrik Kaneteg hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Yal av stämmoordförande
Stämman väljer Jan Kowalski till stämmoordförande.

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden utser Patrik Kaneteg till protokollförare.

4. Fastställande av röstlängd
Genom avprickning upprättas förteckning över närvarande medlemmar och
representerade bostadsrätter (bilaga 1). Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd
for stämman. 19 medlemmar är närvarande och de representerar 17 lägenheter.

5. Fastställande av dagordning

Stämman godkänner den utsända dagordningen.

6. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika
rösträknare

Robert Woulle och Marcus Wahlström väljs att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll och vara rösträknare.

7. Fräga om kallelse behörigen skett enligt stadgarna

Stämman beslutar att kallelse till stämman skett enligt stadgarna.

8. Styrelsens årsredovisning
Jan Kowalski redogör för årsredovisningen för 2021 och stämman beslutar att den läggs
till handlingarna.

Noteras kan att en post "Bevakning" om 21 250kr under Driftkostnader, Not 4, har
felaktigt konterats då fakturan är för höstbruk och trädgårdsskötsel under hösten 2021.
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9. Föredragning av revisorernas berättelse

Jan Kowalski redogör för revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.

11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar om resultatdisposition enligt den föreslagna balansräkningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden för styrelsens medlemmar och revisorer för
nästkom ma nde verksa m hetså r (20221

Stämman beslutade att arvodet for styrelsen ska uppg ä fll 2 prisbasbelopp (96 600 kr
för 2022). Revisorer enligt räkning.

14. Yal av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman bifaller valberedningens förslag enligt följande:

Ordinarie ledamöter: Kristian Ringenson (2 är), Wasfi Al Bitar (2 är), Jan Kowalski (1 år),
Tomas Fransson (1 år), Ruben De Moor (1 år)

Suppleant: Stefan Friman (1 år)

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar om revisor och revisorssuppleant enligt följande

Revisor: Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB

Revisorssuppleant: Engzells Revisionsbyrå AB (bolagsval)

16. Val av valberedning
Stämman väljer Anna Frenning och Björn Rosenlund till valberedning fram till nästa
årsstämma.

17. Övriga frågor
Robert Woulle frågar om en ny utredning av solceller på taken. Styrelsen kommer att se
över frågan igen.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad
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