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  Brf Sturebyhöjden 
  769607-6814 

 

Årsmötesprotokoll 2021, verksamhetsår 2020 

2021-05-27 

 

Dagordning 

1. Stämmans öppnande 
Föreningens ordförande öppnade årsstämman. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen. 
 

3. Val av ordförande vid stämman 
Stämman valde sittande ordförande som stämmoordförande.  
 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stina Wegberg valdes till protokollförare. 
 

5. Val av två justeringsmän 
Stämman valde Anna Sandström och Ali Okhovvatian som justeringsmän. 
 

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 
Stämman fann att mötet var i behörig ordning utlyst. 
 

7. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes, se separat dokument. 
 

8. Styrelsens årsredovisning  
Ordföranden gick igenom årsredovisningen tillsammans med Andreas Friman och 
svarade på frågor från mötesdeltagarna. Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
redovisades. Andreas Friman redogjorde för resultat- och balansräkning.  
 

9. Revisorns berättelse 
Andreas Friman föredrog revisorns berättelse. 
 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att samma belopp som 2019 och 2020 om  
2, 5 prisbasbelopp ska gälla för kommande verksamhetsår.  
 

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Årsstämman godkände valberedningens förslag enligt följande: 
Omval av Henrik Bjurman, Sarah Brunzell och Stina Wegberg. 
Nyval av Anna Sandström och Lennart Jansson. 
Till suppleant valdes Sukai Saho. 
 

14. Val av revisor/er 
Stämman valde Grant Thornton som revisor för kommande verksamhetsår. 
 

15. Val av valberedning 
Emma Gustavsson ställer upp som omval för valberedning för kommande 
verksamhetsår.  
 

16. Information om pågående och kommande underhåll 
Punkten flyttades till efter stämmans avslut. 
 

17. Övrigt 
Inga övriga punkter togs upp. 
 

18. Stämmans avslutande  
Ordförande avslutade stämman. 

 

 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Ordförande Henrik Bjurman   Protokollssekreterare Stina Wegberg 

 

 

 

 

___________________________________  _______________________________ 

Protokolljusterare    Protokolljusterare 
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