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fört vid ordinarie föreningsstämma
med HSB~s Bostadsrättsförening
SNöSÄTRA 229 i StockhoLm m~ndagen
den 10 oktober 1988; kl. 19.00

LokaL~ Hyresgästföreningens lokal,
Bäverbäcksgränd 17

Greger Petterssont hälsade mötesdeltagarna
väLkomna och förklarade stämman öppnad.
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TiLL ordförande för stämman valdes Jan
St'§lhem.

Närvarande medlemmar avprickades pä upp
rättad medlemsförteckning.

24 röstberättigade medlemmar var närvarande.

Förteckningen godkändes att gäLLa som
röstlängd för stämman.

Birgitta HolL~n och Kent Edgardh valdes att
jämte ordföranden justera dagens protokoll
och att tillika fungera som rösträknare.

Ordföranden erinrar Dm att medlemmarna
kallats till stämman genom att anslag
har satts upp ; portar i god tid före
stämmans hällande.
Stämman förkLarar sig behörigen kaLLad.

Ordföranden föredrog styrelsens ärsredovis

ning 'i"ubrikvis.

Stämman beslutade att med godkännande lägga
,§rsredovisningen till handlingarna.

Stämmans öppnande

Val av ordförande
vid stäolinan

Upp-r-'ättande av
fÖ'i"teckning öve'r'
nä'r~va-r"andemed
lemma'r-

Bi laga 1

Val av tv,§ just
er-ay"e, tillika
"i"öst'r-äkna-re

Fr,§ga om kallelse
behö-r-;gen skett

Styre lsens ,§"r"s
"('edovisn ing
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Fö~eningens ~evisor KjeLL Sombe~g föredrog
revisorernas berättelse över granskning av
förvaltningen och räkenskaperna.

stämman beslutade att med godkännande lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

Stämman fastställde den i ~rsredovisningen
ing~ende resultat- och balansräkningen.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för
den tid ~rsredovisningen omfattar.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens
och revisorernas förslag att föreningens
underskott kr. 152.229:- samt baLanserat
underskott kr. 53.032:05, tills 205.261:05,
täcks fr~n fond för yttre underhALl.

Stämman besLutade att ett arvode pA kronor
6.000:- skall utgA till styrelsen, att för
delas inom sig samt 499:- tilL revisor och
revisorsuppleant.

TiLL styrelseledamöter pA en tid av tvA
Ar valde stämman Greger Pettersson och
Ann-Marie Häggberg.

Till suppleanter pA en tid av tvA Ar valde
stämman Ronny Lundström, Hannele Mäkitalo
och Sirka-Liisa Uitti.

Stämman beslutade välja Kjell Somberg till
revisor och Maj-Britt Jonasson till revisor
suppleant.
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Stämman uppdrog ~t styrelsen att utse rep
resentanter till HSB:s distrikt 6.

TilL valberedingen uts~gs ELisabet Lundgren
och Lillemor Lövgren.

Inga motioner hade inkommit tilL stämman.

Ordföranden tackade för visat intresse och
önskar den nya styreLsen Lycka tilL samt
förkLarar stämman avslutad.

VaL av distrikts
ombud och supple
anter'

Val av vaLber·ed
ningsi<.ommitte

övriga anmälda
ä'('enden

AvsLutning
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Efter stämman höll Jan Stälhem en Liten information om
skyLdigheter och rättigheter för boende i HSB:s bostads
rättsföreningar.

Vid protokollet:

Eva Jonasson
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nh""gitta HoLLen
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