Brf Vintunnan i Linköping
Protokoll
Datum: 2022-05-03
Plats: Kvarterslokalen, Gula huset

1 § Föreningsstämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mammad Saiday som hälsade alla välkomna
2§ Val av stämmoordförande
Mari Hultgren väljs till stämmans ordförande.
3§ Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Fahima Eliassi väljs till stämmans protokollförare
4§ Godkännande av röstlängd
Förteckning uppgjordes över närvarande medlemmar. Röstlängden fastställdes till 119 st. Antal hushåll som röstat: 37
5§ Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma
Bifall till styrelsens förslag att stämman ska vara stängd
6§ Godkännande av dagordning
Bifall till styrelsens förslag.  
7§ Val av en person att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Som justerare väljs Olle Ekman. 
8§ Val av minst två rösträknare
Till rösträknare väljs Olle Ekman och Emma Sundberg 
9§ Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Kallelse, årsredovisning samt styrelsens och rerevisorns berättelse delades ut till alla medlemmars brevlåder den 10 april 2022. Kallelse har skett i behörig ordning.
10§ Genomgång av styrelsens årsredovisning
Förtydliga att underhållsarbete sker i enlighet med underhållsplanen. Medlemmarna bör informeras om detta.
11§ Genomgång av revisorernas berättelse
Revisorns berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna har lämnats till föreningens medlemmar i samband med att kallelse skickades ut.
12§ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Styrelsen har lagt fram förslag till resultaträkning och balansräkning i enlighet med bilaga, utdelat i brevlåda till alla medlemmar. Bifall till att fastställa resultaträkning och balansräkning.
13§ Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förslust enligt den fastställda balansräkningen
Bifall till förslag gällande bostadsrättsföreningens vinst att disponera resultat
14§ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Bifall till att ge styrelsen ansvarsfrihet.
15§ Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Bifall gällande att ingen ändring av arvoden och principer för andra ekonomiska principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning.
16§ Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Bifall till beslut gällande ledamöter. Antal ledamöter ska vara sju.
Styrelsen upplåter en plats till att adjungera en medlem. Vid intresse kontaktas styrelsen. En adjungerad ledamot har inte mandat att fatta beslut. 
17§ Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Bifall till att utse Jonas Arvidsson till styrelseordförande för en tid om ett år. Bifall till att utse Johan Kindberg och Maria Lindstam till styrelseledamöter för en tid om två år.
Avgår i styrelsen: Nils Erik Elf Svensson, Micke Snäll och Tony Savarin.
Övriga styrelseledamöter: Mohammad Saiady (avgår som ordförande, ny ledamot. 1 år), Fabian Lindh (1 år), Gun-Britt Ringh (1 år) och Fahima Eliassi (1 år)
18§ Beslut om antal revisorer och suppleant
Bifall gällande förslag om revisorer
19§ Val av revisor/er och suppleant
Till revisor väljs Paul Andersson.
20§ Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Bifall till styrelsens förslag att valberedningen ska bestå av högst två ledamöter.
21§ Val av valberedning 
Bifall till att följande medlemmar ska ingå i valberedningen för nästa verksamhetsår; Marianne Boije och Birgitta Karlsson. 
22§ Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
Ej aktuellt.
23§ Föreningsstämmans avslutande
Mari Hultgren, stämmoordförande, avslutade mötet och tackade alla för närvarande.
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