
PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma
med HSB:s Brf Snösätra i Stockholm

den 31 oktober 1983.

Lokal, Vantörs Kyrka, ungdomslokalen.

§ l
Föreningens vice ordförande Ivar Fredriksson öppnade
stämman.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Arne Joelson.

§ 3

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar godkän

des att gälla som röstlängd för stämman. 24 medlemmar
var närvarande. Bilaga l.

§ 4

Stämman utsåg Kerstin Guldbrand och Lennart Vallin att

jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Avisering till stämman hade skett genom utdelning av

kallelse i samtliga brevlådor i god tid.

Stämman förklarade sig vara i behörig ordning kallad.

§ 6

Styrelsens årsredovisning avseende tiden 16/4 1982 t o m

den 30/4 1983 föredrogs av ordföranden.

Stämman beslöt godkänna årsredovisningen, varefter den

lades till handlingarna. Bilaga 2.

§ 7

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes, varefter

den lades till handlingarna. Bilaga 3.

§ 8

Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående ba

lansräkningen.
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§ 9

Stärrrmanbeviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.

§ 10

Stämman beslutade att årets underskott, kronor 4.041:30,

skall överföras i ny räkning.

§n
Beslutades att samarbetskommitten skall få ett arvode

på kronor 4.000:- för det kommande verksamhetsåret att
fördelas inom sig.

§ 12

Till ordinarie styrelseledamot på en tid av l år valdes

Sten Nordahl och till ordinarie styrelseledamot på en
tid av 2 år omvaldes Lennart Månsson.

§ 13

Till revisor intill nästa ordinarie föreningsstämma

omvaldes Gösta Karlsson med Kjell Grahn som suppleant.

§ 14

Till ordinarie distriktsombud valdes Sten Nordahl och

Lennart Månsson med Kerstin Guldbrand och Bernt Löfgren
som suppleanter.

§ 15

Till ordinarie ledamöter i samarbetskommitten valdes

Sten Nordahl, Lennart Månsson, Kerstin Guldbrand, Bernt

Löfgren, Lennart Wallin, Monica Lindgren, Birgitta
Hollen och Hannele Mäkitalo.

§ 16

Till studieombud valdes Regina Sveden.

§ 17

Stämman valde Hannele Mäkitalo, Ronny Jansson och

Lennart Wallin att utgöra valberedning till nästa

års stämma och utsågs Hannele Mäkitalo till samman
kallande.

2

Fråga om ansvars

frihet för styrel
sen

Beslut i anled

ning av förening
ens underskott

Fråga om arvoden

Val av styrelse
ledamöter

Val av revisor

och suppleant

Val av två di

striktsombud

samt supplean
ter

Val av samar

betskommitte

Val av studieom-c

bud

Val av valbered

ningskommitte

-



§ 18

2 st motioner hade inkommit som påtalade den dåliga ven

tilationen och tappvarmvattnets varierande temperatur.

Motionerna besvarades av Arne Joelson, som redovisade

att vissa ändringar av ventilationssystemet hade utförts,

men att frågorna skall följas upp med AB Familjebostäder

för vidare åtgärder.

Vidare tog man upp andra förekommande problem som port
låsens funktion, högt ljud från ventilationen och sopsu

gen som skapar undertryck i trapphusen.

Samtliga här påtalade brister har noterats och skall föl

jas upp.

Arne Joelson redovisade förslaget till komplettering av

tvättstugan.

Förslaget tillstyrktes av stämman.

§ 19

Avgående styrelseledamoten Ivar Fredriksson avtackades
för den tid som han varit verksam i föreningen. Ivar

Fredriksson flyttar från föreningen den 15/11 1983.

§ 20

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet
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