
Brf Maltas 

Årsstämma 
2022-05-31 19:00 i källaren . 

Närvarande: Se bifogad li sta . 

§ l Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden 
(röstlängd). 

Närnrolista n går runt på mötet. 

§2 Va l av ordförande på stämman 

Henrik Witt-Strömer vä ljs till mötets ordförande. 

§3 Anmälan av ordförandens val av sekreterare 

Fredrik Edemar väljs til l mötets sekreterare. 

§4 Fastställande av dagordningen 

Dagordningen faststä lls efter förslaget i kallelsen. 

§S Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

Eva Daskalaki och Si mon Yaredian väljs till justeringspersoner. 

§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett 

Mötet besl uta r enhälligt att kallelse till mötet har skett på ett behörigt sätt. 

§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Henrik sammanfattar årsredovisningen. 

§8 Föredragning av revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen sammanfattas kort. 

§9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

Vi beslutar 
att fastställa resul tat- och balansräkningen. 

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Vi beslutar enhälligt 

att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

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

balansräkning 

Vi beslutar 

att använda uppkommen förlust enligt styrelsens fö rslag i årsredovisningen. 
§ 12 Beslut om arvoden 

Vi beslutar 

att ge styrelsen 85% av prisbasbeloppet fö r 2022, d.v.s. 41 055 kr i arvode och alt de får 

fördela beloppet själva. 
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§ 13 Eventuella motioner 

lnga inkomna motioner. 

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Vi beslutar 

att välja Henrik Witt-Strömer, Fredrik Edemar, Johan Mörner, Johanna Börs och Kristina 
Eixenberger som ordinarie ledamöter och 
att välja Simon Varedian och Eva Daskalaki som suppleanter. 

§ 15 Val av revisor och suppleant 
Vi beslutar 

att välja sittande revisor och suppleant. 

§16 Val av valberedning 
Vi beslutar 

I 

att utse Henrik Witt-Strömer till valberedare. 

17 Övriga ärenden 

* Simon undrar om några har problem med internet och TV. Några har, omstart av router 
brukar hjälpa. 
* Det är svarta smutsfläckar runt mångas ventilationsdon. Styrelsen lovar att undersöka hur 
ofta filtren i fläktrummet byts. 

§18 Mötets avslutande 
Henrik avslutar mötet. 

Vid protokollet 

Fredrik Edemar 

M~ 
I 

Henrik Witt-Strf e 

',/ ~- / V ~ 
Eva Daskalaki 
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