JUNI 2020

Nyhetsbrev BRF Svartvik
Rapport från årsmötet den 16 juni
Föreningsstämman genomfördes onsdagen den 16 juni klockan 19.00 med 17 personer fysiskt närvarande i
Badviken och med 25 poströster. Stämman gick igenom alla ärenden i handlingarna och tog beslut utan några
justeringar. Nedan kommer några axplock värda att nämnas. Hela protokollet kommer att anslås på hemsidan så
fort detta är justerat och underskrivet. Önskar du ett utskrivet exemplar är du välkommen att höra av dig till
styrelsen.

EKONOMI
Stämman beslutade;
Att fastställa resultat och balansräkningen.
Att 2019 års vinst balanseras i ny räkning.
Att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.
Att bifalla valberedningens förslag om arvoden och principer för andra
ekonomiska ersättningar.

STYRELSEN
Stämman beslutade;
Foto: Karin Burman
Att välja nio ledamöter för kommande verksamhetsår.
Att välja Erik Govers, Carina Ingren, Jonas Sohlberg samt Linda Heikkilä för omval på två år.

ÖVRIGA VAL
Stämman beslutade;
Att välja Tomas Ekbom till revisor om ett år samt Petter Gustavsson som revisorssuppleant om ett år.
Att välja Heléne Björk (ordf), Anna Morland samt Lisa Norlin till valberedning om ett år.

ÖVRIGA HÄNSKJUTNA FRÅGOR
En motion inlämnad angående belysningen utmed strandpromenaden.
Stämman valde att bifalla styrelsens förslag om att avslå motionen.
Styrelsen har tagit med sig intentionerna i motionen för det fortsatt arbete kring den reklamerade
strandbelysningen.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020/2021
Andreas Granström (ordförande)
Erik Govers (vice ordförande, driftgruppen samt mark- och trädgårdsansvarig)
Linda Heikkilä (sekreterare, informationsgruppen samt Hållbarehtsgruppen)
Jonas Sohlberg (boendeombud och information, mark- och trädgård, Hållbarehtsgruppen)
Pia Bergström (ekonomiansvarig, Hållbarehtsgruppen)
Mattias Hansson (driftansvarig, brandskyddsansvarig samt mark- och trädgård)
Carina Ingren (driftgruppen samt mark- och trädgård)
Karin Högseth (informationsgruppen, mark- och trädgård samt Hållbarehtsgruppen)
Lars-Yngve Larsson (HSB-ledamot)

BR F S V AR TV IK

WWW .B RF S V AR TV IK

Kalendarium
2 juli

Styrelsemöte

24 aug

Styrelsemöte

28 sep

Styrelsemöte

26 okt

Styrelsemöte

12 nov

Höstmöte

30 nov

Styrelsemöte

20 maj, 21

Årsmöte
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