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6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Ja Nej 

Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med föreningens

I l stadgar? (Kallelse med stämmohandlingar ska delas ut i medlemmarnas

brevlådor senast 4 veckor innan stämman.) 

7. Fastställande av röstlängd Ja Nej 

Beslutar stämman att fastställa röstlängden som utgörs av

I Isamtliga noterade poströster och eventuella fullmakter?

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Inget beslut fattas av stämman.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Inget bes/ut fattas av stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Ja Nej Bordlägg 

Beslutar stämman att fastställa resultat- och balansräkningen i

I Ienlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för

räkenskapsåret 2019-07-01 - 020-06-30?

11. Beslut om resultatdisposition Ja Nej Bordlägg 

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till

I Iresultatdisposition i årsredovisningen?

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (se bilaga 1) Ja Nej Bordlägg 

Beslutar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för

I Iräkenskapsåret 2019?

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för Ja Nej Bordlägg 

nästkommande verksamhetsår (se bilaga 2)

I IFörslag finns om arvoden:

• Oförändrat arvode till styrelsen och suppleanter

(9 prisbasbelopp/verksamhetsår)

• Oförändrat arvode till revisor (5000 kr/verksamhetsår) .

Beslutar stämman att fastställa dessa arvoden?

Ja Nej Bordlägg 

I I
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är 5 ledamöter (från nuvarande 7) och 

3 suppleanter (oförändrat).

Beslutar stämman i enlighet med detta förslag?
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15. Val av styrelseledamöter och suppleanter (se bilaga 2) 

Medlemmar har möjlighet att rösta på totalt 2 ordinarie 

ledamöter och 2 suppleanter.

Val av ordinarie ledamöter för ett verksamhetsår (max 2 val, 
valberedningens förslag i fet stil) 

Soran Ako (nyval) ................ D

Kjell-Åke Andersson (omval) D 

Viktoria Nilsson (nyval)....... D 

Conny Olofsson (nyval)....... D 

Tomas Regnell (omval) ........ D 

Jarmo Villanen (nyvall......... D 

Eget förslag 

Val av suppleanter för ett verksamhetsår (max 2 val,
valberedningens förslag i fet stil) 

Viktoria Nilsson (omval) ....... D 

Conny Olofsson (omval) ....... D 

Johan Wigren (omval)........   D 

Eget förslag 

Tomas Regnell (nyval)........ D 



� . .

Brf Logen i Or 

16. Val av revisor och revisorssuppleant (se bilaga 2) Ja Nej Bordlägg 

Följande personer är föreslagna av valberedningen att väljas

I Isom revisor och revisorssuppleant:

Revisor: Jörgen Silen (omval)

Revisorssuppleant: Golam Robbani (nyval)

Beslutar stämman att välja dessa personer som revisor och 

revisorssuppleant? 

Om nej, fyll i andra förslag: 

Revisor: 

Suppleant: 

17. Val av valberedning (se bilaga 2) Ja Nej Bordlägg 

Följande personer är föreslagna av valberedningen att ingå i

I Ivalberedningen:

• Tony Holmström

• Edris Saleh

• Fredrik Carlqvist

Beslutar stämman att välja dessa personer till valberedningen? 

Om nej, fyll i andra förslag: 

Valberedning: 

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av

föreningsmedlem anmält ärende

18 a Motion rörande tillåtelse att bygga altan (se bilaga Ja Nej Bordlägg 

3) I IMotionären föreslår att stämman beslutar att tillåta byggande 

av altan. 

Frågan behandlades vid föregående stämma och stämman 

beslutade då att avslå motionen. Beslutet och styrelsens svar 

finns i föregående stämmas protokoll på logenbrf.se. 

Styrelsen yrkar på att stämman avslår motionen, genom att 

rösta nej. 

Beslutar stämman i enlighet med förslaget i motionens förslag? 






