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PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s
bostadsrättsförening Snö sätra nr 229 i Stockholm
tisdagen den 10 oktober 1995.

§1 Stämmans öppnande

Bo Fernström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman
öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Britt Warnehed, HSB.

§3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.

Närvarande medlemmar prickades av på upprättad medlemsförteckning,
Bilaga 1. 24 röstberättigade medlemmar var närvarande samt 2
representerade genom fullmakter, dvs 26 röstberättigade.

§4 Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet

Till justerare valdes Marianne Karnehammar och Jörgen Elfgren.

§5 Fråga om kallelse behörigen skett

Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.

§6 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden föredrog årsredovisningen rubrikvis, kommenterade resultat
och balansräkningen och svarade på frågor som uppstod. Stämman beslutade
att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§7 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen för revision och granskning av förvaltningen och
räkenskaperna för tiden 1994-05-01--1995-04-30 upplästes. Stämman beslöt
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§8 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och
balansräkningen.

§9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§10 Beslut med anledni.ng av föreningens resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

Stämman beslutade enligt styrelsens revisorgodkända förslag att årets
underskott på SEK 52.504:21 skall balanseras i ny räkning.
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§11 Fråga om arvoden

Stämman fastställde en höjning av arvodena på 5% till såväl styrelsen
(tidiagare 52.500:-) som till revisorn (tidigare 1.050:-) för det
kommande verksamhetsåret.

§12 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Lotta Brohme läste upp valberedningens förslag på styrelseledamöter och
suppleanter, vilka stämman valde enligt följande:

Lennart Flisager
Bo Fernström
Angela Kempher
Johnny Disenfeldt
Marianne Holmgren
Arne Persson
Lisa Uitti
Maud Thorberg
Glenn Woods

ordförande
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

1 år kvar
omval 2 år
1 år kvar
nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar
nyval 2 år
1 år kvar
nyval 2 år

§13 Val av revisor och suppleant

Till ordinarie revisor valdes Kjell Bergman och till suppleant
Worku Tekkola, båda för en period av ett år.

§14 Val av valberedning

Till valberedning valdes av stämman Andreas Kurkowska, Krister Josefsson
och Hans Gunnarsson som även är sammankallande.

§15 Val av distriktsombud samt suppleanter

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse distriktsombud och
suppleanter.

-- §16 övriga anmälda ärenden

16. 1

16.2

En skrivelse hade inkommit -till styrelsen från 19h 21 Elfving
(hyresgäst) och 19h 22 Ardin angående problem med lösspringande
katter som går in i lägenheterna på nedre botten och förorenar i
sandlådan mm. Stämman diskuterade kring detta problem och det
uppdrogs åt den nya styrelsen att ta kontakt med kattägarna för
att (åter igen) påtala detta och föreslå att katterna hålls
inomhus. Eventuellt skall något form av regel kring hålling av
katter och hundar i vår förening föras in i stadgarna.

Bo Fernström tackade av vice ordförande p-o Hässlen som avgår
efter många år i styrelsen.



§17 Stämmans avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman
avslutad. För de som önskade bjöds det på en enklare förtäring.

Vid protokollet:

Angela Kemph.er

Justeras:
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