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Protokoll fort 2007-05-23 vid ordinarie stamma i Brf Herden 8

1. Stammans oppnande
Stamman oppnas av Knut Falk.

2. Godkannande av dagordning
Dagordningen godkanns.

3. Val av ordforande vid stamman
Claes Nordenskiold valjs till ordforande vid stamman.

4. Anmalan av styrelsens val av protokollforare
Ola Schneider anmals av styrelsen som protokollforare.

5. Val av justeringsman tillika rostraknare att jamte ordforande justera protokollet
Christer Sigevall valjs till rostraknare och justeringsman.

6. Fraga om stamman blivit i behorig ordning utlyst
Stamman beslutar att den ar behorigen utlyst.

7. Faststallande av rostlangd
Rostlangden faststalls. 47 medlemmar (lagenheter) ar narvarande. Se Bilaga 1.

8. Presentation av styrelsens arsredovisning
Knut Falk redovisar forvaltningsberattelsen. Olav Fahlander redovisar den ekonomiska
berattelsen.

9. Presentation av revisionsberattelse
Claes Nordenskiold presenterar revisorns berattelse

10. Faststallande av resultat- och balansrakning
Stamman faststaller resultat- och balansrakning.

11. Beslut om resultatdisposition
Stamman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens forslag i forvaltningsberattelsen
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12. Fraga om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna
Stamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet.

13. Faststallande av arvode at styrelsen och revisorema
Stamman faststaller arvodet till styrelsen i enlighet med valberednings forslag, dvs till 218 350
kr (motsvarande 5,5 prisbasbelopp) exklusive sociala avgifter, att fordelas internt inom och av
styrelsen.

Stamman beslutar att revisorn ersatts mot sedvanlig faktura.

14. Val av styrelseledamoter och suppleanter
Valberedningens forslag till ny styrelse presenterades av valberedningens ordforande Arvid
Bohm.

Stamman beslutar i enlighet med valberedningens forslag:
Ola Schneider Ordforande 1 ar Nyval
Edith Bangs Ledamot 1 ar Nyval
Olav Fahlander Ledamot (1 ar kvar)
Andreas Lofstedt Ledamot 2 ar Omval
Lena-Marie Petersson Ledamot 2 ar Omval
Johan Rossner Suppleant 1 ar Nyval
Fredrik Spilsberg Suppleant 1 ar Nyval

15. Val av revisorer och suppleanter
Stamman omvaljer SET Revisionsbyra till revisor samt godkanner att SET Revisionsbyra vid
behov far utse suppleant.

16. Val av valberedning samt faststallande av arvode till valberedning
Stamman faststaller arvodet till valberedningen till 8 000, exklusive sociala avgifter, att fordelas
internt inom och av valberedningen.

Stamman utser foljande personer till ny valberedning for 1 ar:
Christer Sigevall, sammankallande
Lars Almeback
Anette Larsdotter

17. Motioner fran medlemmar
Inga motioner har inkommit till stamman

18. Fraga fran styrelsen
Inga fragor fran styrelsen forelag.
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19. Stammans avslutande
Stamman avslutades och stammans tack till Claes Nordenskiold framfordes av Knut Falk.

Stockholm den 24 maj 2007

yid protokollet

Ola Schneider

Justeras:

Claes Nordenskiold
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