
Brf Maltas 

Årsstämma 
2021-05-25 18:45 räknades alla poströster. 

Närvarande: Se bifogad lista över inkomna poströster. 

§1 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd). 
De som har skickat in poströster räknas som närvarande. 

§2 Val av ordförande på stämman 
Åsa Zade väljs enhälligt till mötets ordförande. 

§3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 
Fredrik Edemar väljs enhälligt till mötets sekreterare. 

§4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enhälligt efter förslaget i kallelsen. 

§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Johan Mömer och Henrik Witt-Strörner väljs enhälligt till justeringspersoner. 

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 
Mötet beslutar enhälligt att kallelse till mötet har skett på ett behörigt sätt. 

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen har distribuerats till allas brevfack och finns på föreningens webbsida 

§8 Föredragning av revisionsberättelsen 
Revisionsberättelsen finns längst bak i årsredovisningen. 

§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
Vi beslutar enhälligt 

att fastställa resultat- och balansräkningen. 

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Vi beslutar 

att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

1 person röstade för bordläggning av frågan, de andra ja. 

§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd 
balansräkning 
Vi beslutar 

att använda uppkommen förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

1 person röstade för bordläggning av frågan, de andra ja. 
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§ 12 Beslut om arvoden 

Vi beslutar 
att ge styrelsen 40 000 kr i arvode och att de får fördela beloppet själva. 

1 person röstade för bordläggning av frågan, de andra ja. 

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Vi beslutar enhälligt 

att välja Asa Zade, Fredrik Edemar, Johan Mörner, Johanna Börs och Henrik Witt-Strömer 

som ordinarie ledamöter och 
att välja Simon Varedian och Alexandru Lefter som suppleanter 

§14 Val av revisor och suppleant 
Vi beslutar enhälligt 

att välja sittande revisor och suppleant. 

§ 15 Val av valberedning 
Vi beslutar enhälligt 

att utse Nazli Zade till valberedare. 

§ 16 Mötets avslutande 

Asa avslutar mötet. 

Vid protokollet 

Fredrik Edemar 
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Inkomna poströster till Maltas årsstämma 2020 

Namn 
Nazli och Åsa Zade 
Johanna Börs 
Fredrik Edemar 

jlägenhet 
1Al002 
All0l 
A1102 

Jens Hardne . ;A1103 

Kajsa Ragncirsscm .... . 
1Al203 

Jan \f\/igre~ . ·· · 1Ai4Öl · 
~ohan Gustafsso~ <:>ch f\9..~~t~.L~~ctnger A1402 
David Stockman 81001 

Henrik Witt-Strömer 

s9r.en. Leje>.~~l<:>U. .. 
.~~rin ?U.n.~~~r.9. ........ . 
Fredrik Löthman 
Jordahl och Andersson 
Desiree Koslin 
Patrk Söderlund 

··· ····· ··········· ··· ··· · 

181101 
Hll02 
B1103 
'B1202 
B1203 
:01301 
81403 I ___ .: ....................... .. · 


