
 
Brf.Gerumsberget nr 3 

 
 
Årsmöte för Brf. Gerumsberget nr. 3  Ons d. 26/5 2021 (gällande verksamhetsår 2020) 
 
Se “Bilaga 1 till årsmötetsprotokoll 2021”. 

 
Deltagare: Michael & Camilla, Joanna & Beine, Bob & Lena, Victoria,Tony, Romain & Isabel,Therese 
& Martin, Anna, Isabella, Susanna,Victor  
 

§1. 
 
§2. 
 
§3. 
 
§4. 
 
§5. 

 

Årsmötets öppnandes av Bob. 

Dagordningen godkändes. 

Bob valdes till ordföranden på årsmötet.  

Therese valdes till sekreterare för årsmötet. 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Isabella och Anna valdes till justeringsmän.

 

§6. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst 
Årsmötet ansågs behörigt utlyst. 

 

§7. Fastställande av röstlängd 
Elva lägenheter var representerade. 

 

§8. Styrelsens årsredovisning för 2020 
Bob gick igenom verksamhetsberättelsen och 
Michael gick igenom balans- och resultaträkningen. 

 

§9. Revisorernas berättelse 
Revisorn hade inget att anmärka på. 

 

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Mötet fastställde balans- och resultaträkningen. 

 

§11. Beslut om resultatdisposition 
Resultatet förs över till nästa års räkning. 

 

§12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§13. Arvode åt styrelse och revisorer 
Styrelsen får 5000 kr att disponera som de vill. 

 

  §14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Styrelseledamöter: Michael (omval), Romain (omval), Therese (omval), Bob (omval), 
Isabella (nyval) Styrelsesuppelant: Joanna (omval). 

  



§15. Val av revisorer och suppleanter 
Revisor: Tony (omval). Revisorsuppleant: Susanna (omval). 

   
  §16.     Vindsprojektet Uppgång A. OBS! Se bilaga 2 till årsmötetsprotokoll 2021  

  Vid omröstning via fullmakt godkändes Arbetsgruppens förslag om att bygga en lägenhet på 
ca 35 kvm på vinden i uppgång A samt köpesskillingen 12.000:-/kvm för råvinden enligt 
följande: 9 röster för förslaget, 1 röst emot och 1 röst uteblev.  
 

§17. Av styrelsen hänskjutna frågor / Allmänt informationsutbyte. 
 Inga frågor diskuterades. 

     
  
§18. Årsmötets avslutande 

 Årsmötet avslutades 
 
 
 
 
Göteborg 2021-05-26 
 

 

                

Bob Singleton         Michael Stones  

                          

Therese Karlsson        Romain Protti 

 
 

 


