HSB:S BRF SNÖSÄTRA NR 229

1997-11-12

PROTOKOLL iört vid ordinarie iöreningsstämma med HSB:s
bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm torsdagen den 23 oktober
1997 i Hyresgästföreningens lokal Bäverbäcksgränd 17.
§1 Stämmans öppnande
Lennart Flisager 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 l. 27
röstberättigade medlemmar var närvarande samt 2 fullmakter, dvs 29 röstberättigade.
Utöver detta deltog 3 st övriga boende i föreningen.

§4 Fastställande av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.

§5 Val av två j usterare tillika rösträknare
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt agera rösträknare valdes Jan
Lehtimäki och Peter Löfvenberg.

§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 1996-05-01- 1997-04-30 upplästes. Stämman beslöt att med godkännande lägga
revisionsberättelsen till handlingarna.

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.

§10 Beslut i 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 av årets underskott på
kronor 833.266:- överförs 2.826:88 mot dispositionsfonden och resterande kronor
830.439:34 balanseras i ny räkning.
§12 Fråga om arvoden
Diskuterades kring frågan om arvode för styrelsens ledamöter inklusive revisorn. Två
alternativ föreslogs;
a) att arvode skall utgå motsvarande ett basbelopp, eller
b) att arvode skall utgå med samma belopp som fastställdes under årsstämman 1995, dvs
56.050:- exklusive sociala avgifter.
Stämman röstade för alternativ b).
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Hans Gunnarsson läste upp valberedningens förslag på ordinarie styrelseledamöter, vilka
var följande:
Angela Kempher
Marianne Holmgren
Lennart Flisager
Henry Gustavsson
Glenn Woods
Ulf Blomqvist
Peter Löfvenberg

l år kvar
l år kvar
l år kvar
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval l år

samt suppleanter:
Maud Thorberg
Christer Lundqvist

l år kvar
nyval 2 år

Ytterligare två personer närvarande vid stämman nominerades till ordinarie ledamöter:
Joakim Rosenqvist och Nicklas Tempel.
Då fler nomineringar tillkommit förklarade ordförande att styrelsen kunde utökas med
ytterligare två personer. Diskuterades kring detta och en omröstning hölls genom
handuppräckning. Rösträknare Jan Lehtimäki meddelade att 17 st hade röstat på att
behålla nuvarande antal styrelseledamöter och Ohade röstat för en utökning.

Stämman beslutade vidare att en sluten omröstning skulle hållas för att välja fyra nya
ordinarie ledamöter. Medan denna pågick uppkom frågan om Joakim Rosenqvist var
medlem i föreningen och därigenom berättigad att kandidera till val. Joakim visade sig ej
vara medlem och därmed blev en ny omröstning nödvändig. Då omgång nummer två av
röstkorten var insamlade räknade Jan Lehtimäki rösterna och meddelade ordförande som
tillkännagav följande resultat:
Henry Gustavsson
Glenn Woods
Ulf Blomqvist
Peter Löfvenberg
Nicklas Tempel

17 röster
19 röster
20 röster
24 röster
14 röster

Stämman antog därmed valberedningens förslag.

§14 Val av revisor och suppleant
Till ordinarie revisor omvaldes Kjell Bergman och till suppleant Worku Tekola, båda för
en period av ett år.

§15 Val av valberedning
Stämman valde till valberedning Ingela Löfvenberg, Annika Gerstl samt Sara Sjöström
med Ingela som sammankallande.

§16 Val av distriktsombud samt suppleanter
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse distriktsombud och suppleanter.

§17 Övriga anmälda ärenden
Inga motioner hade inkommit till stämman.
Lennart Flisager meddelade att med anledning av föreningens ekonomi så bör årsavgiften
höjas med i alla fall 5%.
Diskuterades kring föreningens markskötsel. Peter Löfvenberg föreslog att en snöslunga
skulle inköpas och mot viss ersättning skötas av någon inom föreningen. Jan Lehtimäki
erbjöd sig att åta sig detta uppdrag. Frågan går vidare till den nya styrelsen.

§18 Stämmans avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Angela Kempher

Justeras:
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Peter Löfvenberg

