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HSB:S BRF SNÖSÄTRA NR 229

PROTOKOLL iört vid ordinarie Ioreningsstämma med HSB:s bostadsrättsiörening Snösätra nr 229 i Stockholm torsdagen den 15 september 1994
i Hyresgästföreningens lokal Bäverbäcksgränd 17.
. §1 Stämmans öppnande
Per-Ove Hässlen 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 medlemsförteckning. Bilaga 1. 17 röstberättigade medlemmar var närvarande samt 2 fullmakter, dvs 19 röstberättigade. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman.
§4 Fastställande

av dagordning

Stämman fastställde dagordningen.

§5 Val av två justerare

tillika rösträknart~

Greger Pettersson och Lotta Brohme valdes att justera dagens protokoll.
§6 Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.
§7 Styrelsens årsredovisning
Ordföranden föredrog årsredovisningen rubrikvis och 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 1993-05-01- 1994-04-30 upplästes. Stämman beslöt att med godkännande lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.
§9 Fastställande

av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.
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§10 Fråga om ansvarsfrihet

för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
§11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen
Stämman beslutade enligt styrelsens och revisorernas förslag att årets underskott på kr
133. 128 avräknas från fonden för yttre underhåll.
§12 Fråga om arvoden
Stämman fastställde en höjning av arvodena på 5% till såväl styrelsen (tidigare 50.000:-)
som till revisorn (tidigare 1000: -) för det kommande verksamhetsåret.
§13 Val av styrelseledamöter

och suppleanter

Stämman valde till ordinarie ledamöter p-o Hässlen, Glenn Woods, båda omval på 1 år
samt Bo Fernström (ersätter Per Ollas), för en tid av 1 år. Vidare valdes Angela Kemfer,
Marianne Holmström, Arne Persson och Lennart Flisager (nyval) på en tid av 2 år.
Stämman valde till styrelsesuppleanter Sirkka Liisa Uitti (omval på 1 år) samt Maud
Thorberg (nyval på 1 år).
§14 Val av revisor och suppleant
Till ordinarie revisor omvaldes Ulrika Obson och till suppleant Maria Ehrby, båda för en
tid av ett år.
§15 Val av valberedning
Stämman valde till valberedning Ulf Storm, Hans Gunnarsson samt Lotta Brohme med
Ulf Storm som sammankallande.
§16 Val av distriktsombud

samt suppleanter

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse distriktombud och suppleanter.
§17 Övriga anmälda ärenden
Inkomna

motioner:

17.1

Motion från 33 mdltlemmar om att förbjuda organiserat bollspel på gårdsplanen.
Avgående styrelsen avstryker motionen och hänvisar till nya styrelsen. Beslutades att den
nya styrelsen får fatta beslut i frågan.

17.2

Motion från Marianne Holmgren, 19h 34 om att sätta upp farthinder utanför port 68 och
48. Avgående styrelsen avstryker motionen och hänvisar till nya styrelsen. Beslutades att
den nya styrelsen får fatta beslut i frågan.

17.3

Motion från Angela Kempher, 19h 33, om att få bygga ett staket på baksidan av deras
lägenhet enligt 19h 34, Marianne Holmgren. Styrelsen har tillstyrkt motionen och rekommenderade stämman att besluta enl förslaget med tillägget att utförandet skall göras i
likhet med redan existerande staket och som övriga trädetaljer i föreningen. Efter vissa
diskussioner beslutade stämman i enlighet med den avgående styrelsens förslag.

17.4

Motion från Angela Kempher, 19h 33, om att flera barnfamiljer önskar någon form av
säkerhetsspärr på grinden. Avgående styrelsen avstryker motionen och hänvisar till nya
styrelsen. Beslutades att den nya styrelsen får fatta beslut i frågan. Önskemål framkom om
att säkerhetsspärren inte fick utformas så att de närboende skulle störas av ev skrammel
från denna spärr.

17.5

Motion från Glenn Woods, 19h 58 om att få tillstånd för utbyggnad av sin uteplats in
mot gården. Då flera motioner handlar om utbyggnad av uteplatser lade den avgående
styrelsen fram följande förslag till stämman att fatta beslut om:
de boende i låghusen får bygga sina uteplatser på de ytor där det ligger stenplattor, i
enlighet med 19h 15, Udvardi.
de boende i portarna 68/70 får bygga ut på baksidan i enlighet med 19h 34, Holmgren.
de boende i 72 - 84 får inte bygga ut sina uteplaser in mot gården.
I aktuella fall gäller att ansökan, tillsammans med skiss på den tilltänkta utbyggnaden,
måste inlämnas till styrelsen innan en ev tillbyggnad får ske.
Greger Petterson framhöll att beslut redan tagits tidigare i denna fråga i samband med en
föreningsstämma och hänvisade till detta beslut
Stämman godkände dessa förslag att effektueras av den nya styrdsen.

§18 Stämmans

avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.
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Justeras:

Lotta Brohme
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