PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening
Snösätra
i Stockholm måndagen den 22 oktober
1984 i Hyresgästföreningens
lokal
Bäverbäcksgränd
17

§

1

Lennart Wallin hälsade mötesdeltagarna
välkomna och förklarade stämman öppnad.

§

Stämmans

öppnande

2

Birger Nordlander
för stämman.

valdes

till ordförande

Val av ordförande
stämman

§ 3
Närvarande medlemmar avpTickades vid
ingången till lokalen på upprättad
medlemsförteckning,
bilaga l.
16 st röstberättigade
närvarande.

medlemmar

Förteckningen godkändes
röstlängd för stämman.

Upprättande av
förteckning över
närvarande medlemmar

var

att gälla

som

§ 4
Birgitta Hollen och Lennart Wallin
valdes att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

Val av två
justeringsmän

§ 5
Birger Nordlander meddelade att anslag
satts upp i föreningens portar den 4
oktober 1984.
Stämman ansåg sig därmed
ning kallad.

§

i behörig

Fråga om kallelse
behörigen skett

ord-

6

Stämman godkände ordförandens förslag
att rubrikvis föredraga styrelsens årsredovisning samt att därefter lämna
ordet fritt.

Styrelsens årsredovisning

vid

2

(3)

Stämman beslutade att med godkännande
lägga styrelsens årsredovisning till
handlingarna.

§

7

Ordförande föredrog revisorernas berättelse över granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden
1 maj 1983 - 30 april 1984.

Revisorernas
berättelse

Stämman beslutade att med godkännande
lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.

§ 8
Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- o~h' balansr~kningen.

Fastställande
av ~esultat~ ÖC~~
balansräkningen

§ 9
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
omfattar.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10
Stämman beslutade enligt styrelsens
och revisorernas förslag att årets
överskott kr. 4.880:50 avräknas balanserat underskott kr. 4.041:30 och
att resterande överskott kr. 839:20
överföres till dispositionsfonden.

,

Beslut i anledning
av föreningens
överskott enligt
re~ultat~~Qch balansräkningen

§ 11

'---.-/!

Stämman beslutade
skall utgå.

att inga arvoden

Fråga om arvoden

Föreslogs att kr. 4.000 skall användas till en gemensam gårdsfest
istället för arvoden.
Stämman

§

beslutade

enligt

förslaget.

12

Bernt Löfgren valdes till ordinarie
styrelseledamot
på två år samt Hannele
Mäkitalo som suppleant på två år.

Val av styrelseledamöter

§ 13
Stämman beslutade omval av Gösta
Karlsson som ordinarie revisor samt
Kjell Grahn som revisorssuppleant.

o/J

:L--

Val av revisor
suppleant

och

3

(3)

§ 14
Till ordinarie distriktsombud
utsågs Lennart Månsson och Bernt
Löfgren med Lennart Wallin och
Hannele Mäkitalo som suppleanter.

Val av två
distriktsombud
suppleanter

och

§ 15
Stämman
Jonsson

§

beslutade utse Kerstin
till studieombud.

Val av studieombud

15 b)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att Sten Nordahl,
Bernt Löfgren, Lennart Månsson,
Lennart Wallin, Hannele Mäkitalo,
Monika Lindgren, Per Alksten och
Kerstin Jonsson skall ingå i Samarbetskommitten.

Val av samarbetskommitte

§ 16
Stämman beslutade utse Kerstin
Guldbrand, Birgitta Hollen och
Lennart Wallin att ingå i valberedningen. Sammankallande
Lennart
Wallin.

Val av valberedningskommitte

§ 17
Klagomål framfördes över centainerns
placering vid garagelängan.
~I

övriga

frågor

Önskemål framfördes om rensning av
takrännorna där mycket löv och tallbarr samlats. Fel lutning på rännorna.
Ordföranden meddelade att rensning
kommer att ske.
Diskussioner fördes om ansvaret för
eventuellt utlämnade nycklar i SaITb and
med åtgärder i lägenheterna. Ingen eller
sen avisering från BPA. Meddelande bör
läggas i brevlådorna minst en vecka i
förväg.

§ 18
Ordföranden tackade för visat intresse
och förklarade stämman avslutad.
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