
BRONSUGNENS 
SAMFALLIGHETSFORENING 

Protokoll fort vid arsstamman i Bronsugnens 
Samfallighetsforening 2022·03·02 i Borgskolans matsal. 

Arsstammans oppnande 

Pedro Belmonte halsade de narvarande medlemmarna valkomna och fOrklarade arsstamman for oppnad. 


1. 	 Val av ordforande att leda arsstamman 
Till ordforande att leda arsstamman valdes Pedro Belmonte. 

2. 	 Val av motessekreterare 
Till motessekreterare valdes Jan-Erik Berglund. 

3. 	 Godkannande av dagordning 
Stamman godkande dagordningen. 

4. 	 Fragan om motet blivit behorigt utlyst 
Motet ansag att stamman blivit behorigt utlyst. 

5. 	 Justering av rostlangd 
Narvaroforteckningen visade att 10 fastigheter var representerade. 

6. 	 Val av tva justeringsman tillika rostraknare 
Till justeringsman att jamte ordforande justera protokollet valdes Ulla Riggare och Halef Halef. 

7. 	 Styrelsens verksamhetsberattelse 
Stamman godkande verksamhetsberattelsen for 2021. 

8. 	 Faststallande av resultat och balansrakning 
Resultat och balansrakning fOr 2021 redovisades och godkandes. 

9. 	 Revisionsberattelse 
Tommy Savstroms laste upp revisionsberaUelsen avseende 2021. Revisorn foreslog stamman att tillstyrka 
ansvarsfrihet fOr styrelsen. 

10. 	Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen 
Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet for det gangna verksamhetsaret. 

11. 	Framstallande fran styrelsen och motioner fran medlemmar 
Styrelsens forslag till Parkeringsovervakning godkandes med 8 roster for Ja och 2 roster for Nej 

12. 	Styrelsen forslag till utgifts· och inkomststat samt debiteringsUingd for verksamhetsaret 2022 
Styrelsens forslag for verksamhetsaret godkandes av stamman. 
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13. Val av styrelse och styrelseordforande 
Stamman valde: 
Pedro Belmonte ordforande Bronsgjutarvagen 5 Omval 
Emil Fomin kassor Bronsgjutarvagen 19 Omval 
Jan-Erik Berglund sekreterare Bronsgjutarvagen 13 Omval 
Anita Ahnstrom suppleant Bronsgjutarvagen 23 Omval 
Suham Hirmiz suppleant Bronsgjutarvagen 11 Omval 

14. Val av revisor och revisorsuppleant 
Till revisor omvaldes Tommy Savstrom och till revisorsuppleant fanns ingen kandidat. 

15. Val av valberedning 
Ingen valberedning kunde valjas. Motet gav i uppdrag till Emil Fomin att undersoka vilka kostnader det kan innebara 
om inte var forening kan formera en styrelse ibland medlemmarna. Kostnader for en av Lansstyrelsen utsedd 
syssloman och kostnader for hantering av ekonomi etcetera. Information kring detta kommer att distribueras till 
samtliga hushall. 

16. Ovriga fragor 
Inga ovriga fragor diskuterades. 

17. Meddelande om plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt 
Protokollet kommer sedvanligt utdelas till medlemmarna samt att det ocksa finns pa 
var hemsida www.bronsugnen.se 

18. Arsstammans avslutning 
Ordforande tackade de narvarande medlemmarna for visat intresse och forklarade arsstamman for avslutad. 

Vid protokollet 

Jan-Erik Berglund 

Justeras 
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Pedro Belmonte Halef~lef '-'\f Ulla Riggar~ 
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