Protokoll från föreningsstämma nr 2 för HSB Brf Olympia i Stockholm
Tid: onsdag 25 november 2020, kl. 19.00
Plats: Kajutan, Hammarby Sjöstad

1. Mötets öppnande
Stämman öppnades av Kristina Kjellander.
2. Val av stämmoordförande
Till stämmoordförande valdes Catharina Hillerström Vagli
3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Stämmoordföranden är tillika protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden (bilaga 1) godkändes.
5 st röstberättigade medlemmar var närvarande varav 1 via fullmakt.
Punkt 17 har hanterats med förhandsröstning. Där har 45 st medlemmar röstat. Varav
3 st närvarande på mötet. Förhandsrösterna redovisas separat i röstlängden.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
Inga utomstående närvarade på stämman utöver stämmoordförande i egenskap av
stämmofunktionär.
Stämman beslöt att stämman ska vara stängd för utomstående.
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
7. Val av två justeringspersoner
Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren valdes att jämte ordföranden justera
protokollet.
8. Val av två rösträknare
Kristina Kjellander och Ingemar Löfgren valdes till rösträknare.
9. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
Stämman konstaterade att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
10. Beslut om arvode till styrelse, internrevisorer och valberedning
Stämman beslöt att arvodena ska vara oförändrade från föregående år.
11. Presentation av HSB ledamot
Föreningen har för närvarande ingen HSB ledamot.

12. Beslut om antal revisorer och suppleant
Stämman beslöt att föreningen ska ha en revisor och ingen suppleant.

13. Val av revisor
Stämman valde Thomas Wärme till revisor.
14. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
15. Val av valberedningens ordförande och ledamöter
Stämman valde Lucas Petterson, Patrik Wesser och Cecilia Sandberg till
valberedning. Lucas Petterson valdes till ordförande.
16. Val av föreningens representant till HSB
Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse representant till HSB.
17. Av medlemmar till föreningsstämman anmälda ärenden:
A. Motion om föreningens utträde ur HSB
Stämman beslöt att bifalla motionen om utträde ur HSB.
B. Motion om inglasning av balkonger
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag nr 2.
18. Föreningsstämmans avslutande
Stämmoordföranden förklarade mötet avslutat.
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