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PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma
med
HSB:s bostadsrättsförening
Snö sätra nr
229 i Stockholm onsdagen den 3 oktober 1990 i Hyresgästföreningens
lokal,
Bäverbäcksgränd
17.

~ l Stämmans
Lennart
öppnad.

Månsson

hälsade

mötesdeltagarna

välkomna

och förklarade

stämman

~ 2 Val av ordförande
~J

Till ordförande

för stämman

valdes

~ 3 Upprättande
Närvarande

medlemmar

prickades

Urban

av förteckning

av på upprättad

över närvarande

Hollen

valdes

Förteckningen

att justera

~ 5 Fråga
Medlemmarna

ansåg

sig behörigen

godkändes

tillika

dagens

om kallelse

föredrog

Stämman beslutade
handlingarna.

behörigen

årsredovisningen

att med godkännande

rubrikvis
lägga

att med godkännande

lägga

och lämnade

styrelsens

årsredovisning
ordet

av resultat-

den i årsredovisningen

ingående

~ 9 Fråga
beviljade

~ 10 Beslut

styrelsen

i anledningen

ansvarsfrihet

av föreningens

fritt.

årsredovisning

revisionsberättelsen

~ 8 Fastställande

Stämman
fattar.

skett

kallade.

och

till hand-

och balansräkning

resultat-

om ansvarsfrihet

och balans-

för styrelsen

för den tid årsredovisningen

resultat

Stämman beslutade enligt styrelsens och revisorernas
vinst 519:44 överförs till dispositionsfond.

till

berättelse

Revisionsberättelsen
för revision och granskning av förvaltningen
räkenskaperna
för tiden 1989-05-01--1990-04-30
upplästes.

Stämman fastställde
räkningen.

att

rösträknare

~ 7 Revisorernas

Stämman beslöt
lingarna.

l.

protokoll.

~ 6 Styrelsens
Ordföranden

medlemmar

medlemsförteckning.Bilaga

~ 4 Val av två justerare
och Birgitta

vid stämman

Juhlin.

18 röstberättigade
medlemmar var närvarande.
gälla som röstlängd för stämman.

Bo Wahlinder

öppnande

om-

enligt balansräkningen
förslag

att årets
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~ 11 Fråga

om arvoden

Stämman fastställde att 7.500 kronor utgår i arvode att fördelas inom
styrelsen samt 625 kronor till revisorn för det kommande verksamhetsåret.
~ 12 Val av styrelseledamöter
Stämman valde till ordinarie ledamöter Greger
berg och Bo Wahlinder för en tid av två år.

Pettersson,

Anne-Marie

Hägg-

~ 13 Val av styrelsesuppleanter
Stämman valde till styrelsesuppleanter
Suzanne Söderquist, Gunilla
Hennningsson
och Leif Andersson att inbördes bestämma mandattid på l resp 2

år.

~ 14 Val av revisor
Till ordinarie revisor valdes Harriet Bouvin
Holmström, båda för en tid av ett år.

och till suppleant

~ 15 Val av distrikts ombud
Stämman beslutade
suppleanter.

att up~dra

åt styrelsen

och suppleant
Christine

och suppleant

att utse distriktsombud

och

~ 16 Val av valberedning
Stämman valde till valberedning
Wahlinder som sammankallande.

Bo Wahlinder

och Bo Fernström

med Bo

~ 17 Stämmans
Ordföranden
avslutad.

tackade

Vid protokollet:
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Anne-Marie
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Urban

Juhlin

Bo Wahlinder

och förklarade

avslutning

föreningsstämman

