
BRF Pressläktaren 
Pressläktaren har som ambition att vara den bästa Brf-föreningen i Arenastaden 

Datum: 25 maj 2020 
Plats: Evenemangsgatan 28, fastighetslokal 
Tid: 19.00 -21.00 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
Styrelsens ordförande Gunilla Birkestad hälsar alla välkomna och förklarar stämman 

öppnad. 

2. Godkännande av dagordningen 
Stämman godkänner dagordningen. 

3. Val av stämmoordförande 
Mikael Wahlström väljs till ordförande. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Aidin Shafti väljs till protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 
Andia Fallah och Sven Kostic väljs till justerare. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
Stämman anser att kallelse skett i behörig tid och ordning. 

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden är 17. 

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet för år 2019 föredras av Mikael 

Wahlström. 

9. Föredragning av revisorns berättelse 
Revisionsberättelsen för 2019 föredras av Mikael Wahlström. 
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10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Resultat- och balansräkningen fastställs. 

11. Beslut om resultatdisposition 
Stämman godkänner resultatdispositionen enligt styrelsens förslag till årsredovisningen. 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 
Stämman godkänner: 
1. 2 prisbasbelopp i arvode till hela styrelsen. 
2. 999 kr i arvode till var och en i valberedningen. 
3. Ersättning för arbete som inte är styrelsearbete till 120kr fastighetsärenden, 240kr för 
medlemsärenden & 360kr bank- och förhandlingsärenden per timme av styrelsen baserat 
på ansvaret. 
4. Ersättning för förlorad lön pga arbete för styrelsen, ersättningen baseras på uppvisad 
lönespecifikation. 

14. Val av antal ledamöter och suppleanter 
Stämman beslutar om 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. 

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman väljer: 

Ordinarie ledamöter: 
Gunilla Birkestad (omval) 
Christian Vesterkvist (omval) 
Vincent De La Rosee (omval) 
Anders Widell (nyval) 
Aidin Shafti (omval) 

Suppleanter: 
Andia Fallah (omval) 
Patrick Troung (nyval) 
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Sven Kostic {omval) 
Gais Harch {nyval) 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant 
Stämman väljer BoRevision AB som revisor. 

17. Val av valberedning 
Stämman väljer: 
Violetta Kostic (sammankallande) 
Narges Karimi 

18. Beslut om dörrautomation 
Enhälligt ja till att installera dörrautomation på dörrar plan 1 samt plan 4. 

19. Stämmans avslutande 
Ordförande förklarar stämman avslutad och tackar medlemmarna för deras 
deltagande och engagemang. 

Justerare .., ~ <--·· 
~~~ 
Sven Kostic 
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