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PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s bostadsrättsförening Snösätra
nr 229 i stockholm tisdagen den 20
oktober 1987 i Hyresgästföreningens
lokal, Bäverbäcksgränd 17.

stämmans öppnande

sten Nordahl hälsade mötesdeltagarna välkomna
och förklarade stämman öppnad.

2

Till ordförande för stämman valdes Jan Stålhem.

3

Närvarande medlemmar prickades av på upprättad
medlemsförteckning, bilaga 1.

25 röstberättigade medlemmar var närvarande.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd
för stämman.

val av ordförande
vid stämman.

Upprättande av för

teckning över när
varande medlemmar.

4 Val av två juste-
ringsmän.

Per Alksten och Bernt Lövgren valdes att justera
dagens protokoll.

5

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.

6

Ordföranden föredrog årsredovisningen rubrik
vis och lämnade ordet fritt.

Fråga om kallelse
behörigen skett.

styrelsens
årsredovisning.

stämman beslöt att med godkännande lägga styrelsens
årsredovisning till handlingarna.

7 Revisorernas
berättelse.

1

Föreningens revisor Tord Magnusson redogjorde
för revisionen och granskningen av förvaltningen
och räkenskaperna för tiden 1 maj 1986 - 30 april
1987.

stämman beslöt att med godkännande lägga revisions
berättelsen till handlingarna.



8

stämman fastställde den i årsredovisningen
ingående resultat och balansräkningen.

9

stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
den tid som årsredovisningen omfattar.

10

stämman beslutade enligt styrelsens och
revisorernas förslag att årets underskott
balanseras i ny räkning.

11

stämman fastställde att kr.4400 utgår i arvode
att fördelas inom styrelsen samt kr 495 till
revisorn för det kommande verksamhetsåret.

12

stämman valde till ordinarie ledamöter sten

Nordahl, Lennart Månsson, Lennart Wallin och
Kerstin Alksten för en tid av två år.

13

stämman valde Per-Ove Hässlen, Eva Jonasson

och Jan-Erik Larsson till styrelse suppleanter
för en tid av två år.

14

Till ordinarie revisor valdes Kjell Somberg och
till suppleant Maj-Britt Jonasson, båda för en
tid av ett år.

15

Till ordinarie distriktsombud valdes Greger
Pettersson och till suppleant Lennart Månsson.

2(3)

Fastställande av
resultat- och

balansräkningen.

Fråga om ansvars

frihet för styrelsen.

Beslut i anledning
av föreningens re
sultat enligt ba
lansräkningen.

Fråga om arvoden.

Val av styrelse
ledamöter.

val av styrelse
suppleanter.

Val av revisor och

suppleant.

Val av distriktsombud

samt suppleant.

-



16

Till valberedningskommitte utsågs Elisabet
Lundgren och Per Alksten.

17

Inga ärenden var anmälda.

18

Ordförande tackade för visat intresse och

förklarade föreningsstämman avslutad.
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Val av valberedning.

ÖVriga anmälda
ärenden.

stämmans avslutning.

-

Vid protokollet

Lennart Wallin

Justeras

Per Alkste Bernt Lövgren




