Protoko= fort vid ordinarie foreningsst5mma tisdagen den 12 maj 2020 Brf Årstaf引tet

N計varande: Hans Arebert, HeI6ne Arebert, Bj6m Ferber FIorence Fredriksson, Troy Enrico

lnfante, Magnus Nygren, Maret Ring, EIias Seyoum, ingvar Sj6qvist, Marianne
Sundiing och Bengt Sund=ng

§ 1

Upprattande av俺rteckning 6ver n計varande mediemm叫Ombud och bitraden (r6s鵬ngd).

R6st惰ngden uppr狙ades och godkandes.

§ 2

Val av ordf6rande vid stamman
Ti= ordforande vid m6tet vaIdes Bj6「n Fe「ber.

§ 3

Anm割an av ordf6randes vaI av sekreterare

Marianne Sundling vaIdes訓sekreterare vid m6tet.

§ 4

Fastst訓ande av dagordningen

Stamman godkande dagordningen.

§ 5

Vai av tva personer att jamte ord俺randen justera protokoIIet,制Iika r6st略knare.

Magnus Nyg「en och即as Seyoum valdes attjustera dagens protokoii.

§ 6

Fraga om ka=else訓st5mman beh6rigen skeせ
F6rkIarades att kaIielse副stamman skett i beh6rig ordning.

§ 7

F6redragning av styreIsens計sredovisning
Årsredovisningen for foreningens verksamhet ar 2019 foredrogs och Iades utan erinran訓

handlingama.

§ 8

F6redragning av revisionsber紺eisen

Revisionsber紬eisen for 2019 foredrogs och lades utan erinran ti= handIingama.

§ 9

BesIut om fastst訓ande av resultat‑ OCh balansrakningen

Stamman fastst訓de resuitat‑ OCh baIansr緑ningen utan erinran,

§ 10

Beslut i fraga om ansvarsfrihet f6r styreisens ledam6ter

StyreIsens ledam6ter beviijades ansvarsfrihet for rakenskaps計et 2019 i enIighet med revisoms

ti=styrkan.

§ 11

Beslut om anvきndande av uppkommen vinst e=ertackande av forlust enIigt fastst訓d

baIansrakning
F6reningens resuItat baianseras in i n謎ta計s resultat, Styreisens ansvar

§12

BesIutomarvoden
Stamman fastst訓de a廿Styreisens arvode輔r som fo「esiagits, Oforandrat 25 000 kronor
exklusive sociala avgifte「

§ 13

Vai avstyrelseIedam6teroch suppIeanter

T紺styreiseIedam6ter omvaIdes

T帥suppleanter omvaides

Bj6m Ferber hus 6

Magnus Nygren hus8 (OmVaI)

Maret Ring hus 8
Marianne Sundiing hus 6

lngvarSj6qvist hus 6 (OmVaI〉

§ 14

VaI av revisoreroch suppleanter

Ti= revisor vaIdes 」an‑Ove Brandt fran KPMG, Boiins AB.

§15

Valavvalberedning

Ti= valberedning vaIdes HeI6ne Arebert.

§ 16

1nkomna motioneroch propositioner

Propositioner fran Brf Årstafanets styreIse inf6r arsstamman tisdagen den 12 maj 2020.

S略dning
F6reningens medIemmar har sk6tt stきdning av trapphus, hissar soprum, Cykelrum och

atervinningscentraI under 2019.
Varje hus ansvarar for hur hiss‑ OCh trappstedningen sk6ts d計
Cykei‑ OCh soprum samt atervimingscentraI stadas vid v計‑ OCh h6ststedardagarna.

StyreIsen foreslar att stamman fattar besIut att foreningens medIemmar forts紺er att sk6ta

OVanStaende stadning fram訓arsstamman 2021.

Sn6r6jning
F6reningens medIemmar har sk6億Sn6r6jning av entr6er och tro龍Oarer;副h6rande

筒reningen under 2O19.
Styrelsen foreslar att stamman fattar besiut a糠foreningens medIemmar fortsatter att sk6ta

Sn6r6jningen, enIigt ovanstaende, fram訓計sstamman 2021.

Tr着dg計dssk6tseI
F6reningens medIemmar har訓sammans sk6請om fastighetens tradgard, Varen, SOmmaren
OCh h6sten 2019. Varje I鵡enhet har; enlist uppgjort schema, haft en e=er tva veckor under

Perioden d含famiijen sk6億gr誌kiippning.
F6reningens rabatter ar uppdeiade per hus och mediemmama i respektive hus har eせ

Omrade som ska h訓as snyggt och d計rabatter ska rensas.
En stor arbetsinsats g6rs vid va「 och h6ststadning av deitagande medlemmar
Styrelsen foreslar att stきmman fattar besiut att foreningens medIemmar forts着請er a龍Sk6ta

Om foreningens tradgard, eniigt ovanstaende, fram訓arsstamman 2021.

inoIjning av paneI ‑ entr6er

Vid behov oIjas trapaneierna vid vara entr6er in under varstadardagen.

Styrei sea rvode
Styreisen foresほr oforandrat arvode.

Besiut

Stadning
F6reningens mediemmar forts狙er a慣Sk6ta trappst測ningen.
Va巧e hus bestammer hur den ska sk6tas.

Sn6r6jning
F6reningens medlemmar fo巾S狙er att sk6ta sn6skottning framfor entr6er och

foreningens trottoar.

丁略dg計dssk6tse I
F6reningens mediemmar forts油e「 att klippa grきSet OCh sk6ta fastighetens t「きdgard.

6stberga den 12 maj 2020

Vid protoko=et
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