
BRF SAFIREN, LUND 
Protokoll Årsstämman 2015 

Datum: 
Tid: 
Plats: 

Onsdag 2015-05-27 
19.00 
HCS 

§1 - Stämman öppnades 
Stämman öppnades och alla hälsades välkomna. 

§2 - Val av stämmoordförande och anmälan av stämmoordförandens val 
av protokollförare. 

• Till stämmoordförande valdes Mikael Wahlström. 

• Johan Sandell utsågs till protokollförare. 

§3 - Godkännande av röstlängden . . 
• Röstlängden godkändes. 

• 28 lägenheter representerade på stämman. 

§4 - Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare. 
Till justeringsmän, til lika rösträknare valdes Sara Hosseinkhah och 
Berti l Loven . 

§5 - Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
Stämman beslutade att detta var gjort i behörig ordning . 

§6 - Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen i kalle lsen fastställdes, se bilaga. 

§7 - Styrelsens föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse. 
Mikael Wahlström föredrog förvaltningsberättelsen samt revisionsberät
telsen . 

§8 - Beslut om fastställande av resultat och balansräkning, samt om hur 
resultatet enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

Resultat och balansräkn ing samt disponering av resultatet fastställdes 
enl. förslaget i årsredovisningen. 

§9 - Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
Stämman beslöt att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för föregående 
verksamhetsår. 

§10 - Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna. 
• Arvodet till styrelsen fastställdes vara oförändrat, ett prisbasbelopp att 

fördelas inom styrelsen . 

• Valberedningen beslutas också få 1 000:- per person och år. 

• Arvodet till revisorn behandlas under §11 om val av revisor. 
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§11 - Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas. 

• Det beslutades att styrelsen även nästa verksamhetsår skall bestå av 
5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. 

• Stämman beslutade att vi skall fortsätta ha en yrkesverksam revisor. 

§12 - Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
Stämman valde enligt valberedningens förslag följande styrelse. 
Styrelseledamöter 

Erik Rask, lgh A 14 
Simon Kopljar, lgh A42 
Inger Carlsson, lgh A 15 
Toumas Tonteri , lgh B51 

Suppleanter 
Johan Sandell, lgh B61 
Nilofar Shirinbek, lgh A 11 

Johan Sandell är förste suppleant. 
Nilofar Shirinbek är andre suppleant. 

Väljes på 1 år som fyllnadsval 
Omval på två år 
Omval på två år 
Väljes på 2 år 

Väljes på 1 år som fyllnadsval 
Väljes på 2 år 

§13 - Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter. 
• Styrelsens förslag till ny revisor Jonas Nihlberg från KPMG valdes. 

• Arvodet till revisorn enligt offert. 

§14 - Val av valberedning. 
Till valberedning för nästa verksamhetsår valdes 

Henrik Sandell, lgh A34 Sammankallande 
Eva Olsson , lgh A55 
Anna-Karin Sandell , lgh B61 

§15 - Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig 
lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar. 

a) Motioner och Skrivelser, se bilaga. 

i. Motion 1 avslogs 

ii. Motion 2 avslogs 

iii. Motion 3 avslogs 

b) Ändring av stadgar. (förslaget till ändring är bifogat) 

Första beslut om stadgeändring. Stadgeändringen avser ändring 
av innehåll i §11 , 12, 19. Stadgeändringsförslaget bifogades kallelsen . 
Av 28 närvarande medlemmar röstade 21 JA och 6 NEJ till att än
dra stadgarna. Stämman beslutar med enkel majoritet att ändra 
stadgarna enligt förslaget. 

§16 - Mötet avslutas. 
Ordförande avslutar mötet. 
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Mikael Wah lström 
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