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PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma med
HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr
229 i stockholm torsdagen den 23 september
1993 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 förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande medlemmar prickades av på upprättad medlems
förteckning. Bilaga 1. 19 röstberättigade medlemmar var när
varande. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för
stämman.

§4 Fastställande av daqordninq

stämman fastställde dagordningen.

.§s Val av två ;usterare tillika rösträ~e

Barbro Vianden och Ulrika Olsson valdes att justera dagens
protokoll.

§6 Fråqa om kallelse behörigen skett

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.

.§7 styrelsens årsredovisning

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 1992-05-01-
1993-04-30 upplästes.

stämman beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.



S9 Fastställande av resultat- och balansräkninq

stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat
och balansräkningen.

S10 Fråqa om ansvarsfrihet för styrelsen

stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid
årsredovisningen omfattar.

Sll Beslut i anledning av föreninqens resultat enliqt
balansräkninqen

stämman beslutade enligt styrelsens och revisorernas förslag
att årets vinst 634:50 överförs till dispositionsfond.

S12 Fråqa om arvoden

stämman fastställde en höjning av arvode till 50.000:
(tidigare 8.700:-) att fördelas inom styrelsen med fri
disposition samt en höjning till revisorn till 1.000:
(tidigare 725:-) med fri disposition för det kommande
verksamhetsåret.

S13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

stämman valde till ordinarie ledamöter p-o Hässlen, Glenn Woods
och Per Ollas för en tid av två år samt Bo Fernström för en tid
av ett år.

stämman valde till styrelsesuppleant Sirkka Liisa uitti för en
tid av två år.

S14 Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes Ulrika Olsson och till suppleant
Maria Ehrby, båda för en tid av ett år.

S15 Val av valberedninq

stämman valde till valberedning Ulrika Nygren och Maud Thorberg
med Ulrika Nygren som sammankallande.

S16 Val av distriktsombud samt suppleanter

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

Sl? Övriqa anmälda ärenden

Medlem Ellen Spång informerade om ett olustigt brev/
frågeformulär som delats ut i Snösätraområdet av någon "okänd"
person. Brevet innehöll påståenden och frågor om s k "sjuka
hus". Man ombades att svara på frågorna och returnera det till
en boxadress. Britt Warnehed har försökt att nå personen i
fråga men ej lyckats. Enligt rykten är det en f d boende som är
inblandad. Beslutade att ge Britt Warnehed fortsatt uppdrag.

-



§18 stämmans avslutninq

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade
föreningsstämman avslutad.

vid protokollet:

CJ/jcW?,
Suzanne s6derquist
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