PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s Bostadsrättsförening
Snösätra
nr 229 i Stockholm torsdagen den 30
oktober 1986 i Hyresgästföreningens
lokal, Bäverbäcksgraänd
17.

§
Sten NordahI hälsade mötesdeltagarna
och förklarade stämman öppnad.

§

Stämmans

öppnande

2

Till ordförande
HSB Stockholm.

§

välkomna

för stämman valdes Urban Juhlin

Val av ordförande
vid stämman

3

Närvarande medlemmar avprickades
medlemsförteckning,
bilaga 1.

på upprättad

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

34 röstberättigade medlemmar var närvarande.
Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.

§

4

Lennart Månsson och Bernt Lövgren valdes
justera dagens protokoll.

§

Val av två justeringsmän

5

Medlemmarna

§

att

ansåg sig behörigen

kallade.

Fråga om kallelse
behörigen skett

6

Stämman godkände ordförandes förslag att rubrikvis föredraga styrelsens årsredovisning samt
redogöra för de olika posterna i redovisningen
och därefter lämna ordet fritt.

Styrelsens årsredovisning

Mötesdeltagarna
framförde sitt missnöje över att
alla garantireparationer
ännu inte är åtgärdade.
Det framfördes
Båda frågorna

också klagomål
hänsköts

till ~

på trappstädningen.
styrelsen.

Stämman beslutade att med godkännande lägga
styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§

7

Revisorernas
Föreningens revisor Per Alksten redogjorde för
berättelse
revisionen och granskningen avförvaltningen och
räkenskaperna för tiden 1 maj 1985 - 30 april 1986.
Stämman beslutade att med godkännande lägga
revisionsberättelsen
till handlingarna.

-

I
I

§

8
Fastställande av
resultat- och
balansräkningen

Stämman fastställde den i årsredovisningen
ingående reultat och balansräkningen.

§ 9
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
den tid årsredovisningen omfattar.

för

§ 10
Stämman beslutade enligt styrelsens och revisorernas förslag att årets överskott kr.89 486
täcker det balanserade underskottet kr.89 389:49.
Resterande överskott kr.96:51 överföres till
dispositionsfonden.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut i anledning
av föreningens överskott enligt balansräkningen

§ 11
Stämman fastställde att kr.4000 utgår i arvode
att fördelas inom styrelsen. samt kr.600 till
revisorn för det kommande verksamhetsåret.

§

Fråga om arvoden

12

Stämman valde till ordinarie ledamöter Anne-Marie
Häggberg och Greger Pettersson för en tid av två
år.

Val av styrelseledamöter

§ 13
Stämman valde Kerstin Alksten till styrelsesuppleant för en tid av två år.

§

14

Bordlades

§

Val av styrelsesuppleant

till ef~er pausen.

Val av revisor
och suppleant

15

Stämman beslutade att ombuden utses av
styrelsen inom sig.

Val av distriktsombud samt suppleanter

§ 16
Till valberedningskommitte
utsågs Birgitta
Hollen och Per Alksten med Birgitta som sammankallande.
Mötet

§

ajournerades

Val av valberedning

i 10 minuter.

14

Till ordinarie revisor valdes Tord Magnusson
och till suppleant Hannele Mäkitalo, båda för
en tid av ett år.

§

17

Mats Löthwalls motion om portkoder avslogs.
Portlåsningen beslöts vara oförändrad.
Sven Thorselius hade lämnat in frågor om fuktskador i badrum. Mötet beslöt att problemet ska
bevakas av styrelsen.

Övriga ärenden

§

18

StenNordahI redogjorde
dess kostnader, knappt

för anslutningen och
30 kr. per månad.

Kabel-TV

Efter votering med rösterna 26 för och 8 mot beslöt
mötet att föreningens lägenheter ska anslutas till
kabel-TV.

§ 19
Ordföranden tackade för visat intresse
klarade föreningsstämman avslutad.

och för-

Vid protokollet
Lennart Wallin

Justeras

Bernt Lövgren

Avslutning

