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Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Ymer 2021
På grund av fortsatt pågående Covid-19-pandemi fattade styrelsen beslut 2021-04-07 om
att årsstämman , som förra året, ska genomföras med hjälp av poströstning . Detta är i enlighet med förlängd lag (2020 : 198). Kallelse har, tillsammans med poströstningsformulär
och årsredovisning , distribuerats till samtliga medlemmar i postfacken .
Poströst1ingsformuläret skulle lämnas i Brf Ymers postfack (Väderkvarnsgatan 398) eller
skickas , och sista dag för att avge poströst var 2021-05-25, kl. 00.00, dvs dagen innan formell stämma .
Vid den "'ormella årsstämman träffades ordförande , sekreterare samt två rösträknare .
Samtliga inkomna röster räknades och kontrollerades. Resultatet redovisas i detta protokoll.
Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast
tio dagar före föreningsstämman . Svaren , det vill säga upplysningarna , skulle i sådana fall
hållas @gängliga för medlemmarna och skickas till den medlem som begärt upplysningarna ser ast fem dagar innan stämman . Upplysningarna skulle även publiceras på vår
hemsida, www.brfymer.se . Ingen sådan begäran hade inkommit till styrelsen inför årsstämman .

§ 1 Stämman öppnas
S1ämman förklarades öppnad .

§ 2 Dagordningens godkännande
Förslaget till dagordning som utsänts i kallelsen godkändes utan ändringar.

§ 3 Val av ordförande för stämman
Sylvia Amcoff valdes till mötesordförande för stämman .

§ 4 Stämmoordförandens val av protokollförare
Karin Hellström utsågs av stämmans ordförande att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare
S1efan Jönsson och Dan Melin utsågs att, jämte stämmans ordförande , justera dagens protokoll samt vara rösträknare vid denna stämma.

§ 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
S1ämman förklaras vara i behörig ordning utlyst (2021-05-07) , i enlighet med stadgarnas
§ 31 .

§ 7 Fastställande av röstlängd
Förteckning över föreningens medlemmar, med notering av inkomna svar från poströstningen , godkändes att gälla som röstlängd för stämman, se bilaga 1.
Rösträknare (Stefan Jönsson och Dan Melin) , ordförande (Sylvia Amcoff) och sekreterare
(Karin Hellström) träffades den 2021-05-26 för rösträkning . Sylvia Amcoff deltog dock digitalt via Teams pga förkylningssymtom .
Rösträknarna kunde konstatera att 17 poströster hade inkommit till den 25 maj kl. 00.00
(24.00). Samtliga förslag enligt dagordningen hade besvarats med ett kryss i rutan för JA
En medlem avstod dock från att rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen (§12). Dessa
rutor lämnades tomma .

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2020 bifogades kallelsen. Samtliga medlemmar kan därmed anses ha tagit del av årsredovisningen .

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse
Revisorns berättelse för verksamhetsåret 2020 bifogades kallelsen . Samtliga medlemmar
kan därmed anses ha tagit del av revisionsberättelsen . Där framgår att revisorn tillstyrker
att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde balans- och resultaträkningen i ovan nämnda årsredovisning .

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade att resultatet för verksamhetsåret 2020 disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen .

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, i enlighet med revisorns förslag .

§ 13 Beslut om arvode till styrelseledamöter
Stämman beslutade om arvode till styrelsens medlemmar enligt förslaget i kallelsen. Styrelsen erhåller ett årsarvode motsvarande det årligen fastställda prisbasbeloppet (2021 uppgår detta till 47 600 kr) , som exklusive sociala avgifter fördelas inom styrelsen på det sätt
styrelsen anser lämpligt.

§ 14 Val av styrelse
Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter godkändes:
Karin Hellström 39A (omval)
Yvonne Sjöström 7A (omval)
Magnus Torneus 78 (omval)
Asa Himmelsköld 398 (nyval)
Lowe Lundin 398 (nyval)
Henrik Hagblom 7A (nyval)
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag .

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman utsåg Wiklands revisionsbyrå AB att revidera föreningen , i enlighet med valberedningens förslag .

§ 16 Val av valberedning
S~ämman

utsåg Roger Himmelsköld och Thomas Sjöström till föreningens valberedning .

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda
ärenden
lrlga frågor har hänskjutits eller motioner inkommit till styrelsen inför stämman .

§ 18 Övriga frågor
Inga önskemål om att bordlägga någon punkt har inkommit.
Inga synpunkter har inkommit.

§ 19 Stämman avslutas
Mötesordförande förklarade stämman för avslutad .
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