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Protokoll fört 2006-05-23 vid ordinarie stämma i Brf Herden 8

1. Stämmans öppnande
Stämman öppnas av Claes Nordenskiöld.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Val av ordförande vid stämman
Björn Isaksson från Isaksson & Partners väljs till ordförande vid stämman.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Ola Schneider anmäls av styrelsen som protokollförare.
5. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
Christina Bendelin väljs till rösträknare och justeringsman.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
Stämman beslutar att den är behörigen utlyst.
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs. 45 medlemmar (lägenheter) är närvarande. Se Bilaga 1.
8. Presentation av styrelsens årsredovisning
Claes Nordenskiöld redovisar förvaltningsberättelsen. Olav Fahlander redovisar den
ekonomiska berättelsen.
9. Presentation av revisionsberättelse
Olav Fahlander presenterar revisorns berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställer resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
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12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman fastställer arvodet till styrelsen i enlighet med valberednings förslag, dvs till 216 700
kr (motsvarande 5,5 prisbasbelopp) exklusive sociala avgifter, att fördelas internt inom och av
styrelsen.
Stämman beslutar att revisorn ersätts mot sedvanlig faktura.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag till ny styrelse presenterades av valberedningens ordförande Arvid
Böhm.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag:
Knut Falk
Ordförande 1 år
Nyval
Olav Fahlander
Ledamot
2 år
Omval
Ola Schneider
Ledamot
1 år
Omval
Niklas Westman
Ledamot
2 år
Nyval
Andreas Löfstedt
Ledamot
1 år
Nyval
Lena-Marie Petersson
Suppleant
1 år
Nyval
15. Val av revisorer och suppleanter
Stämman omväljer SET Revisionsbyrå till revisor samt godkänner att SET Revisionsbyrå vid
behov får utse suppleant.
16. Val av valberedning samt fastställande av arvode till valberedning
Stämman fastställer arvodet till valberedningen till 8 000, exklusive sociala avgifter, att fördelas
internt inom och av valberedningen.
Stämman utser följande personer till ny valberedning för 1 år:
Arvid Böhm, sammankallande
Lars Almebäck
Anette Larsdotter
17. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit till stämman
18. Fråga från styrelsen;
• Redovisning av vad som gjorts efter förra stämmans beslut om bredbandsinstallation.
Ola Schneider redovisar kortfattat att styrelsen sedan förra stämmans beslut upphandlat såväl
bygge av bredbandsnät som tecknat kontrakt avseende drift med Ownit Broadband AB.
Samtliga lägenheter i fastigheten är anslutna till Internet via sk gruppanslutning.
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19. Stämmans avslutande
Stämman avslutades och stämmans tack till Björn Isaksson framfördes av Claes Nordenskiöld.

Stockholm den 29 maj 2006

Vid protokollet

Ola Schneider

Justeras:

Björn Isaksson

Christina Bendelin
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