
PROTOKOLL TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
2020 I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAMKOFTAN

Datum: Tisdagen 16 juni kl 19:00

Plats: Innergåden Grillplatsen Lina Sandells plan 2-32

Kallade: Alla medlemmar i bostadrättsföreningen Kamkoftan kallas härmed till
föreningsstämma

Närvarande: lägenhet: 72, 84, 90, 105, 107, 108, 114, 130, 142, 156, 159, 164, 166,
183, 212, 217, 222, 224

§1 Stämmans öppnande: av ordförande Kristoffer Brander som hälsade alla välkomna till
årets föreningsstämma.

§2 Godkännande av dagordning: Ja

§3 Val av stämmoordförande: Åke Allard

§4     Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare: Malena Rydman

§5     Val av två justeringsmän och tillika rösträknare:
Tina Lönnblad och Ann-Marie Pettersson.

§6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenligt ordning utlyst: Ja

§7 Fastställande av röstlängd: 18 st.

§8 Föredragning av årsredovisningen: Stämmorordförande Åke Allard gick igenom
årsredovisningen.

§9 Föredragning av revisorernas berättelse: Pia Westerlind föreningens interna revisor
samt Kartine Elbra extern revisor från KPMG har gått igenom och granskat samtliga 15
protokoll samt även andra handlingar såsom offerter dyl från år 2019 och finner allt korrekt.

§10 Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning: Ja

§11 Beslut om resultatdiposition: Ja

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemöterna: Ja

§13 Beslut om arvoden åt styelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår: oförändrat.



§14 Val av Styrelseledamöter:
Kristoffer Brander vald t.om 2021
Malena Rydman vald t.om 2021
Sam Motazedi  vald t.om  2021
Nyval: Emma Langlet Vessman 2 år

Val av suppleanter:
Nyval: Fatlum Aliji 1 år
Nyval: Olgierd Malecki 2 år

§15 Val av intern revisor: Pia Westerlind

§16 Val av valberedning: Cecilia Hermansson

§17 Av styrelsen hänskjutna frågor: Låssystem Kristoffer Brander informerar om att
styrelsen har som förslag på att byta ut vårt låssystem som vi har haft sedan 2003  till ett mera
modernt låssystem  ILOQ S5 till alla portar, källargångar samt andra gemensamma utrymmen
vilket betyder att en boende kan ha en och samma nyckel, samt om någon skulle råka tappa
sin nyckel är det lätt att spärra den så att den blir obrukbar för någon annan.
Vilket stämman röstar Ja till.
Årsredovisningen kostar föreningen ca 15.000:- varje år att trycka upp till samtliga
medlemmar, styrelsens förslag är att  istället erbjuda den digitalt och för dem som ej har
tillgång till dator kan skriva upp sig på en lista och få en tryckt kopia till kommande
styrelsemöte, vilket stämman röstar Ja till.

_____________________________

stämmoordförande Åke Allard

_____________________________ ___________________________

Justerare Tina Lönnberg Justerare Ann-Marie Pettersson


