
Protokoll ordinarie föreningsstämma i Brf Vita stränder
avseende räkenskapsår 2020

Tid: 2021-06-30 kl 19.00
Plats: Falsterbo Kursgård, lokal Altona

1. §tämmans öppnande
Styrelsens ordförande Dick Fogelström hälsade välkommen och öppnade stämman.

2.Yal av ordförande vid stämman och vat av protokollförare
Dick Fogelström valdes till ordförande och Staffan Hård af Segerstad till protokollforare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes och fastställdes till 28 röstberättigade medlemmar varav
1 via fullmakt.
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5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
De närvarande ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Faststiillande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.

7. Beslut om inkomna motioner per 2021-02-01
a. Solceller och laddmöjligheter för laddbilar

Bifall enligt motion.
b. 4 nya p-platser vid parhusen

Bifall enligt motion med förtydligandet att p-platserna endast avser medlemmar i
parhusen.

c. Braskaminer i parhusen
Bifall enligt motion.

Noterades att den nya styrelsen tar fram nödvändiga underlag för att slutföra processen
med respektive motion.

8. Styrelsens revisionshand lin gar och revisionsberättelse
Maria Lundgren från Bredablick föredrog balans- och resultaträkningen via telefon.

I revisorns frånvaro noterar Maria Lundgren att denne föreslår
. att resultat- och balansräkning fastställs,. att resultatet för år 2020 balanseras i ny räkning samt
. att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2A20.

9. Beslut
a. Resultat- och balansräkning fastställdes.
b. Stämman beslutade att resultatet för året 2020 balanseras i ny räkning.
c. Stämman beslutade att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2020 då 6 medlemmar röstar emot.

10. Fråga om styrelse och revisionsarvode
Styrelsearvodet beslutades till 2 prisbasbelopp till nästa ordinarie stämma.
Höjningen motiverades av erfarenheter från föregående verksamhetsår där engagemang
och insatser utöver det normala fortfarande krävs trots föreningens storlek.



Revisorerna arvoderas med timdebitering i löpande räkning.

11. Val av styrelse och revisorer
Till styrelse valdes
Dick Fogelström, ledamot (vald på 2 år vid förra stämman)
Henrik Stenman, ledamot (vald på 2 år vid förra stämman)
Jessica Sorrone, ledamot (nyval2 år)
Henk Venneman, ledamot (nyval 2 år)
Jan Johannesson, ledamot (nyval 2 år)
Statfan Hård af Segerstad, suppleant (nyval 1år)

Ernst & Young omvaldes till revisorer.

12. Val av valberedning
Till valberedning valdes:
John Björksten, sammankallande
Helene Hård af Segerstad
Mikael Månsson

13. Annat ärende, som ankommer på föreningsstämman enligt tillämplig lag om
ekonom iska fören i n gar el ler fören i n gens stadgar.
lnga ärenden framkom.

14. Stämmans avslutande
Ordföranden avslutande stämman

Höllviken 2A21 -06-30

Vid protokollet: Mötesordförande:

Dick Fogelström

ranste ESSICA


