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HSB:s BRF SNÖSÄ TRA NR 229

PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma
i Stockholm, torsdagen den 8 oktober 1998

med HSB:s bostadsrättsförening

Snösätra nr 229

~ 1 Stämmans öppnande
Lennart Flisager hälsade mötesdeltagarna

välkomna och förklarade stämman öppnad.

~2 Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman utsågs Britt Warnehed, HSB.
~3 Upprättande av förteckninQ över närvarande medlemmar.
Upprättades förteckning över närvarande medlemmar, Bilaga 1. 18 st röstberättigade medlemmar
var närvarande samt 1 medlem representerad genom fullmakt, dvs 19 st röstberättigade. Utöver
detta deltog 2 st övriga boendeHöreningen.
~4 Fastställande av daQordninQen
Dagordningen fastställdes.
~5 Val av två personer att iämte ordförande iustera protokollet.
Utsågs Bo Femström och Johanna Adler till att justera dagens protokoll.
~6 FråQa om kallelse behöriQen skett
Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade.
~7 Styrelsens årsredovisninQ
Ordförande föredrog årsredovisningen rubrikvis, kommenterade resultat- och balansräkningen
svarade-påfrågor som uppstod. Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens
årsredovIsning till handlingarna.
~8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för revision och granskning av förvaltningen och räkenskaperna för tiden
1997 -05-01--1998-04-30 upplästes. Stämman beslutade att med godkännande lägga
revisionsberättelsen till handlingarFla.
~9 Fastställande av resultat och balansräkninQ
St-ämman-fa-stst-älldeden i år-sredovi-sningen ingående resultat- och balansräkningen.

och

2

~ 10 Beslut i fråQa om ansvarsfrihet för stvrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
~ 11 Beslut i anledninQ av föreninQens resultat enliQt den fastställda balansräkninQen
Stämman beslutade enligt styrelsens revisorgodkända förslag att årets förlust på kronor
563.747:42 balanseras i ny räkning.
~12 FråQa om arvoden
Stämman beslutade höja styrelsens arvode till 60.000:- för de ordinarie styrelseledamöterna
suppleanterna, att fÖrdelas internt, samt2.000:- för revisorn.
~13 Val av stvrelseledamöter
'-.....-

och suppleanter

Britt Warnehed läste upp valberedningens
stämman valde enligt följande:
Ulf Blomqvist
Marianne Holmgren
Angela Kempher
Greger Pettersson
Glenn Woods·
Niclas Prytz
Jan-Ove Pettersson

och

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant

förslag på stYFe~seledamöter och suppleanter, vilka

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

~14 Val av revisor och suppleant
Stämman omvalde ordinarie revrsorKjel1 Bergman och suppleant Worku Tekola, båda för en
period av ett år.
'-.....-

~15 Val av valberedninQ
Valberedningens enda kvarbodende i föreningen deltagare, Ingela Löfvenberg, omvaldes av
stämman och Johanna Adler samt Alexandra Eliasson invaldes till densamma. Sistnämnde är
sammankallande.
~16 Val av distriktsombud och suppleanter
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse distriktsombud och suppleanter.
~ 17 ÖvriQa anmälda ärenden
Inga motioner hade inkommit.

§?18Stämmans avslutnino
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade fÖreningsstämman

avslutad.

Vid protokollet:

Angela Kempher

Justeras:

Vffl1diWtt •
Bo Fernström

Johanna Adler

