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Protokoll ffirt vid ordinarie ftireningsstämma i bostadsrättsftireningen Solhjulet 2020

Plats: Genomltirs i år genom ftirfarande med enbart poströstning.
Detta på grund av pågående pandemi.
(27 § Lag (2020;198) om tillfc)lliga undantag.för att
underlcitta genomförandet av bolags- och föreningsstc)mmor)

2020-06-30.Tid:

Deltagande: Medlemmar som lämnat in poströst liamgår av bilaga A.
Stämmopresidium enligt nedan.

§ I Stämmans öppnande

§ 2 Val av ordftirande ftir stämman

Av giv na p os tr ös t e r fö r de I ar s i g enl i gt fö lj ande :
103 röster: JA till valberedningens ltirslag
I röster: NEJ till valberedningens ftirslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: Till ordlorande for stämman valdes Magnus Blixt.

§ 3 Val av protokollftirare

Av givna po str ö st er fö r de I ar s i g enl igt fö lj ande :
104 röster: JA till valberedningens ltirslag
0 röster: NEJ till valberedningens florslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: Till protokolllorare valdes Charlotte Hagert.

§ 4 Val av två justeringsmän

Avgivna poströster fördelar sig enligt fOljande:
104 röster: JA till valberedningens forslag
0 röster: NEJ till valberedningens ftirslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan
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Beslut: Tilljusteringsmän valdes Bjöm Westman och Kaj Björk.
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§ 5 Upprättande av ftirteckning över närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd
Ett formulär ftir poströstning har delats ut till alla lägenheter i fiireningen samt postats till de som har
angivit annan adress.

Av giv n a p os tr ö s t er för de I ar s i g enl i gt fö lj ande :

103 röster: JA till styrelsens lorslag
1 röster: NEJ till styrelsens ft)rslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att en nfuvaroforteckning upprättas med angivande av vilka lägenheter och
bostadsrättshavare som lämnat in poströst till stämman.

105 av foreningens medlemmar deltog i stämman. Till det kommer inlämnade 2 poströster som bedömts
som ogiltiga då de saknar uppgift om vem som avgivit dem. Nlirvaroftirteckningen fogas till protokollet,
bilaga A.

§ 6 Fråga om kallelse skett enligt stagarna
Enligt foreningens stadga § 27 skall kallelse ske tidigast §na veckor och senast två veckor ft)re ordinarie
foreningsstiimma och utftirdas genom anslag pä ltimplig plats inom foreningens fastigheter. Medlem, som
inte iir bosatt inom foreningens fastigheter, skall sl«iftligen kallas under sin till styrelsen angivna adress.

Styrelsen meddelade att portanslag har satts upp, och kallelse till medlemmar skrivna utanftlr ft)reningen
har postats, inom ftireskriven tid.

Av giv n a p os tr ö s t er för de I ar s i g enl i gt följ ande,
I 02 röster: JA till styrelsens ft)rslag
1 röster: NEJ till styrelsens ftirslag
2 röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att kallelse skett i enlighet med gällande stadgar

§ 7 Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har distribuerats till medlemmarna ftire ft)reningssttimman. En såirskild e-postadress har
funnits aktiv fdr att ställa frågor till styrelsen.

Konstaterades : Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse finns som avslutade del i den utdelade årsredovisningen.

Konstaterades : Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

§ 9 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Av givn a p o s tr ö s t er för d el qr s i g enl i gt fö lj ande :

104 röster: JA till revisorernas forslag
0 röster: NEJ till revisorernas forslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

Avgivna poströster fördelar sig enligt fali ande:
103 röster: JA till revisorernas ftirslag
1 röster: NEJ till revisorernas ft)rslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet lor 2019.
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§ 11 Fråga om användande av överskott eller täckande av underskott
Som framgår av sidan 32 i styrelsens årsredovisning så iir »Årets resultat är en forlust pä 1 .471.654
kronor. Denna ftirlust har dock uppstått dtirftir att foreningen har utftirt underhåll som egentligen skulle ha
belastat foreningens ythe reparationsfond, men då denna inte räcker till fär detta istiillet täckas av
överskott under kommande åLr.«

Styrelsen ftireslår att floreningsstämman måtte besluta att överfora årets forlust i ny räkning.

Avgivna poströster fördelqr sig enligt föli ande:
102 röster: JA till styrelsens ft)rslag
I röster: NEJ till stgelsens forslag
2 röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att forlusten om I .471.654 l«onor överforas i ny räkning.

§ 12 Föredragning av budget ftir innevarande år

Budgeten for är 2020 finns med som en del i årsredovisningen for 20 I 9.

Konstaterades: Styrelsens ftirslag till budget lades till handlingarna.

§ 13 Fråga om arvoden fiir styrelse, revisorer och valberedning

Av giv n a p o s tr ö s t er för d el ar s i g enl i gt fa li ande :

103 röster: JA till valberedningens ftirslag
I röster: NEJ till valberedningens ft)rslag
I röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslut: att det fasta arvodet till styrelsen skall utgå oftiriindrat till 300.000 kr, vilket belopp
styrelsen själv fördelar mellan ordinarie ledamöter och suppleanter samt att mötes- och
uppdragsersättningarna till sty,relsen och lekmannarevisorn utgår ofträndrat enligt Sollentuna
kommuns arvodesregler. Till fackrevisorerna utgår arvode efter ingiven råikning. Valberedningen
arvoderas enligt Sollentuna kommuns arvodesregler ftr nedlagd tid.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av giv n a po s tr ö s t er fö r de I ar s i g enl i gl fö lj ande :
l0l röster: JA till valberedningens forslag
3 röster: NEJ till valberedningens ftirslag
1 röster: AVSTÅR att rösta ifräga

Beslut: att välja Ninni Lund, Christer Lindberg, Maritha Björkengren och Mikael Åberg till
ordinarie ledamöter i två år. Mikael Åberg tir ett så kallat Sllnadsval och väljs ftir ett år,

Beslut: att välja Christer Lundquist och Stefan Jeppsson till suppleanter i två ar

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Av g iv n a p o s tr ö s t er Jör del ar s i g enl igl fö lj and e :
103 röster: JA till valberedningens forslag
I röster: NEJ till valberedningens forslag
1 röster: AVSTÅR att rösta i fråga

Beslut: att på ett år till revisorer välja auktoriserade revisorerna Bengt Beergrehn (omval) och
Kerstin Hedberg (omval),

Beslut: att pä ett år till revisorssuppleanter välja auktoriserade revisorerna Peter Olofsson (omval)
och Rasmus Mandel (omval).
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Motion nummer 5: Innehållet i årsredovisningens not 4

Avgivna poströster fördelqr sig enligt föliande:
99 röster: JA till styrelsens ftirslag
5 röster: NEJ till s§relsens ftrslag
1 röster: AVSTÅR att rösta i frågan

Beslöts: att motionen anses besvarad i enlighet med stgelsens forslag.

§ 19 Avslutning av stämman

Det noterades att en (l) medlem begiirt att styrelsen ska utlysa en extra fortsatt ft)reningsståimma ftir att
fortsatt behandla punkt 10, en (1) medlem punkt I l, en (1) medlem punkt 14, en (l) medlem punkt l6 och

tre (3) medlemmar punkt 18. Det noterades vidare aff det krävs att tio procent av foreningens

röstberättigade medlemmar biträder en sådan begåiran for att beslut ska skjutas upp. I ftireningen finns per

st?immodagen 95 6 medlemmar.

Vid protokollet Mötets ordftirande

Charlotte Hagert Magnus Blixt

Westman Kaj Björk

Bilagor:

A. Företeckning över poströster

B. Inkomna motioner samt styrelsens ställningstagande.
(har tidigare delats ut och fogas nu bara till originalprotokollet.)
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Bo stadsrdttsftireningen Solhjulet
Sollentnna de n 2020 -06-30

s0015

s0019

s0021

s0027

s0042

s0044

SOMs

s0052

s0061

s0063

s0066

s0079

s0084

s0094

s0113

s0120

s01z.
s0126

s0133

s0135

s0139

s0142

s0148

s0150

s0185

s0204

s0207

s0214

s0235

s0239

s0251

s0271

s0280

s0283

s0287

s0289

su94
s0305

s0311

s03z.
s0332

s0334

s0343

s0353

s0364

s0376

s0379

s0390

s0401

s0415

s0417

s0421

SM22

SM25

s0426

s0432

s0437

s0441

s0444

s0446

s0449

s0450

SM52

s0458

s0459

s0460

su62
s0465

s0474

s0501

s0505

s0515

s05»
s0535

s0536

s0547

s0550

s0561

s0570

s0574

s0576

s0581

s0583

s0584

SO6M

s0608

s0613

s0616

s0617

s0618

s0628

s0629

s0635

s0641

s0u2
s0644

s0646

s0647

s0654

s0672

s0673

s1002

s1020

s5687

s5692

%
U


