
PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr
229 i Stockholm måndagen den 21 oktober
1985 i Hyresgästföreningens lokal, Bäver
bäcksgränd 17

§ 1

-

Lennart Månsson hälsade mötesdeltagarna
välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Kent
Carlsson, HSB Stockholm.

§ 3

Närvarande medlemmar avprickades på upp
rättad medlemsförteckning, bilaga l.

16 st. röstberättigade medlemmar var när
varande. Förteckningen godkändes att gäl
la som röstlängd för stämman.

§ 4

Birgitta Hollen och Greger Pettersson val
des att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 5

Ordföranden meddelade att kallelse ansla
gits i föreningens portar 14 dagar före
stämman samt att verksamhetsberättelsen
delats ut.

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.

§ 6

Stämman godkände ordförandens förslag att
rubrikvis föredraga styrelsens årsredovis
ning samt redogöra för de olika posterna
i årsredovisningen och därefter lämna or
det fritt.

Under rubriken fastigheterna begärde Arne
Joelson ordet och redovisade en samman
ställning över de två gångna årens problem
och vad som återstår för Familjebostäder
och BPA att åtgärda.

Stämmans öppnande

Val av ordförande
vid stämman

Upprättande av
förteckning över
närvarande med
lemmar

Val av två
justeringsmän

Fråga om kallelse
behörigen skett

Styrelsens års
redovisning



Stämman beslutade att med godkännande
lägga styrelsens årsredovisning till
handlingarna.

§ 7

Ordföranden Kent Carlsson föredrog re
visionsberättelsen över granskning av
förvaltningen och räkenskaperna för
tiden l maj 1984 - 30 april 1985.

Stämman beslutade att med godkännande
lägga revisionsberättelsen till hand
lingarna.

§ 8

Stämman fastställde den i årsredovis
ningen ingående resultat- och balans
räkningen.

§ 9

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfri
het för den tid årsredovisningen omfattar~

§ 10

Stämman beslutade enligt styrelsens och
revisorernas förslag att årets underskott
kr. 90.228:69 avräknas dispositionsfonden
kr. 839:20 och att resterande kr. 89.389:49
överföres i ny räkning.

§ 11

Stämman fastställde att kr. 4.000:- utgår
i arvode till styrelsen samt kr. 500:-
till revisorn för det kommande verksamhets
året.

§ 12

Stämman valde till ordinarie ledamöter
Monika Lindgren, Bernt Löfgren, Lennart
Månsson, Sten Nordahl och Lennart Wallin.

§ 13

Stämman valde Birgitta Hollen och Elisa
bet Lundgren till styrelsesuppleanter.

Stämman beslutade att mandattidens längd
skulle fastställas genom lottdragning på
efterföljande konstituerande sammanträde.

2 (4)

Revisorernas
berättelse

Fastställande
av resultat- och
balansräkningen

Fråga om ansvars
frihet för sty
relsen

Beslut i anlednin<
av föreningens un
derskott enligt
balansräkningen

Fråga om arvoden

Val av styrelse
ledamöter

Val av styrelse
suppleanter

-
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Stämman beslutade välja Lennart
Månsson till representant i Garage
samfälligheten samt Sten NordahI till
representant i Sopsugssamfälligheten.

§ 14

Till ordinarie revisor valdes Per Alk
sten och till revisorssuppleant Hanne
le Mäkitalo.

§ 15

Till ordinarie distriktsombud valdes
Lennart Månsson och Sten NordahI samt
till suppleanter Bernt Löfgren och
Lennart Wallin.

§ 16

Till valberedningskommitte utsågs Bir
gitta Hollen och Per Alksten med Bir
gitta Hollen som sammankallande.

§ 17

l. Per Alksten hade inkommit med en
motion om att dörrstängare skulle
monteras på tvättstugedörren och
låset bytas ut till ett lås som
låser när dörren går igen. Efter dis
kussion om för- och nackdelar hänsköt
man frågan till styrelsen.

2. Förslag om att ersättning skulle utgå
till de medlemmar som ställer upp och
hjälper till vid höst- och vårstädning
en.

Förslaget avslogs och istället skulle
styrelsen försöka att göra städdagarna
mera attraktiva t.ex, med förtäring
eller motsvarande.

3. En fråga om mera ekonomi i gruppbyte
av lysrör hänsköts till styrelsen.

4. Ett önskemål om en medlemstidning ca
4 ggr om året blev också en fråga för
styrelsen att försöka förverkliga.

Övriga frågor som togs upp på stämman

Inglasning av balkonger och montering av
tak över balkonger finns ett stort in
tresse för och skall utredas av styrelsen
vad avser både kostnader och byggnadslov.

Val av revisor
och revisors
suppleant

Val av två
distriktsombud
samt suppleanter

Val av valbered
ningskommitte

övriga ärenden



Flera vill också utöka eller göra om
utesplatserna för att få en personlig
trivselmiljö.

Förslag om förändringar skall tillställas
styrelsen för beslut.

§ 18

Ordföranden tackade för visat intresse
och förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Avslutning
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