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RESULTAT AV POSTRÖSTNING

Årsstämman i Brf Trädgården i Hässelby, den 24 maj, 2021

Rösträknare sign: ________________________________ Namnförtydligande: Jessica Stiegler

Rösträknare sign:__________________________________Namnförtydligande: Gunilla Rydenstrand

Dagordning - Ärende Kryssa i ett alternativ. Inget kryss innebär
att du avstår från att rösta.

1. Öppnande
Inget beslut fattas av stämman. Kryssas ej

2. Val av stämmoordförande
Beslutar stämman att välja Jonas Jonsson till
stämmoordförande? Jonas har tidigare varit medlem i
föreningen och han har varit stämmoordförande de senaste fyra
åren.

Ja Nej

38 1

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler Lars-Inge Eriksson till
protokollförare.

Inget beslut fattas av stämman.

Kryssas ej

4. Godkännande av dagordningen
Beslutar stämman att godkänna dagordningen enligt kallelsen? Ja Nej

41

5.  Val av två justerare tillika rösträknare
Beslutar stämman att välja Gunilla Rydenstrand och Jessica
Stiegler till att justera dagens protokoll och även vara
rösträknare?

Ja Nej

40

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens
stadgar?

Ja Nej

41

7. Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängden som utgörs av samtliga noterade
poströster och eventuella fullmakter?

Kryssas ej

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Se
Årsredovisningen
Inget beslut fattas av stämman.

Kryssas ej
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9. Föredragning av revisorns berättelse. Se bilaga till
årsredovisningen.
Inget beslut fattas av stämman.

Kryssas ej

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020?

Ja Nej Bordlägg

40

11. Beslut om resultatdisposition
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till
resultatdisposition i årsredovisningen?

Ja Nej Bordlägg

40

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020?

Ja Nej Bordlägg

34

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter
Förslag om oförändrat arvode finns i kallelsen med dagordning
§13
Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

Ja Nej Bordlägg

34

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Förslag finns om sju ledamöter och 1 suppleanter.
Beslutar stämman att välja styrelse i enlighet med detta förslag?

Ja Nej Bordlägg

39

Om nej, fyll i andra förslag:

Ledamöter:
____________________________________________________

____________________________________________________

Suppleanter:
___________________________________________________

____________________________________________________

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Följande personer/företag är föreslagna att väljas som revisor
och revisorssuppleant:
Revisor Magnus Eriksson, EY Ernst & Young AB och
revisors-suppleant Ernst & Young AB
Beslutar stämman att välja dessa?
Om nej, fyll i andra förslag nedan.
Revisor:
____________________________________________________

Ja Nej Bordlägg

35
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Revisor suppleant:
____________________________________________________

Inkomna motioner: Se bilagor
16a - Motion om staket, häck eller liknade längst tomtgränsen
för att markera vår tomtgräns.

● Tycker du motionen ska utredas kryssa du Ja

● Tycker du att vi ska gå vidare med styrelsens förslag

kryssar du ”Ja till styrelsens förslag”

● Tycker du att det kan vänta till årsstämman år 2022

kryssar du Bordlägg

Ja till
motion

Ja till styrelsens
förslag

Bordlägg

5 32 3

16b – Motion om Brf Trädgårdens rabatter med en plan för att
döda växter ersätt med nya och regelbunden påfyllning av jord
samt förslag på lämpliga växter.

● Tycker du att motionen ska utredas kryssar du Ja

● Tycker du att vi ska gå vidare med styrelsens förslag

kryssar du Ja till styrelsens förslag

● Tycker du att det kan vänta till årsstämman år 2022

kryssar du Bordlägg

Ja till
motion

Ja till styrelsens
förslag

Bordlägg

6 32 2

17. Proposition - Andrahandsuthyrning
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för år 2021 på 2 400 kr
för andrahandsuthyrning.

Ja Nej Bordlägg

39 1

18. Avslutande
Inget beslut fattas av stämman. Kryssas ej

KOMMENTARER

Inkomna frågor och kommentarer kommer att besvaras direkt till frågeställarna
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