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PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr
229 i stockholm onsdagen den 17 september
1992 i Hyresgästföreningens lokal
Bäverbäcksgränd 17.

§1 Stämmans öppnande

Anne-Marie Hauschildt hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Britt Warnehed.

§3 Upprättande av förteckninq över närvarande medlemmar

Närvarande medlemmar prickades av på upprättad medlems
förteckning. Bilaga 1. 30 röstberättigade medlemmar var när
varande. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för
stämman.

§5 Val av två ;usterare tillika rösträknare

Marianne Karnehammar och Maria Ehrby valdes att justera dagens
protokoll.

§6 Fråqa om kallelse behöriqen skett

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.

§7 Styrelsens årsredovisninq

Ordföranden föredrog årsredovisningen rubrikvis och A-M
Hauschildt kommenterade resultat- och balansräkningen och
lämnade sedan ordet fritt.

stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens
årsredovisning till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för revision och granskning av
förvaltningen och räkenskaperna för tiden 1991-05-01-
1992-04-30 upplästes.

stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.

§9 Fastställande av resultat- och balansräkninq

stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat
och balansräkningen.
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§10 Fråqa om ansvarsfrihet för styrelsen

stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid
årsredovisningen omfattar.

§11 Beslut i anledninq av föreningens resultat enligt
balansräkninqen

stämman beslutade enligt styrelsens och revisorernas förslag
att årets vinst 740:72 överförs till dispositionsfond.

§12 Fråqa om arvoden

stämman fastställde en höjning av arvode till 8.700:- (tidigare
8.250:-) att fördelas inom styrelsen med fri disposition samt
en höjning till revisorn till 725:- (tidigare 687:50:-) med fri
disposition för det kommande verksamhetsåret.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

stämman valde till ordinarie ledamöter Anne Marie Hauschildt,
Gunilla Henningsson och Ulf Nilsson för en tid av två år.

stämman valde till styrelsesuppleanter Arne Persson och
Marianne Holmgren för en tid om 2 år samt Maria Ehrby för en
tid om 1 år.

§14 Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes Karin Vestergaard och till
suppleant Christine Holmström, båda för en tid av ett år.

§15 Val av valberedninq

stämman valde till valberedning Per Ollas och Cilla Brohme
Elfström med Per Ollas som sammankallande.

§16 Val av distriktsombud samt suppleanter

stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse
distriktombud och suppleanter.

§17 Övriqa anmälda ärenden

Glenn Woods redovisade utvärderingen av gemensam städning och
markskötsel. Majoriteten tyckte att det fungerade riktigt bra.
Med några mindre justeringar kommer det nog att bli ännu
bättre. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att arbeta
vidare med frågan.

Anne-Marie Hauschildt informerade om att det blir höststädning
10 oktober alternativt 17 oktober vid dåligt väder.
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§18 stämmans avslutninq

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade
föreningsstämman avslutad.

vid protokollet:
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