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PROTOKOLL fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm, tisdagen den 10 oktober 2000.

§ l Stämmans öppnande
Glenn Woods hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman
öppnad.
§2 Val av ordförande vid stämman
Till ordförande för stämman utsågs Britt Warnehed, HSB
§3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Upprättades förteckning över närvarande medlemmar, Bilaga l: 28 röstberättigade medlemmar var närvarande.
§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes
§5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Utsågs Hans Gunnarsson och Monica Gehrke till att justera dagens protokoll,
och till att agera rösträknare om så krävs.
§6 Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade
§6b Fråga om bredbandsanslutning
Bredbandsbolagets representanter presenterade sitt anbud, och berättade vad
Bredband är och vad det kan ge för möjligheter. En frågestund följde på det,
innan stämman röstade.
24 medlemmar röstade ja till Bredbandsbolagets förslag, och därmed en
majoritet.
§7 Styrelsens årsredovisning
Ordförande föredrog årsredovisningen rubrikvis, kommenterade resultatBalansräkningen och svarade på frågor som uppstod. Peter Löfvenberg
frågade varför styrelsens arvode hade ökat med 11,5%. Glenn Woods
visade att det var en missuppfattning, och att arvodet inte hade höjts,
utan att arvodet som betalats ut hade redovisats i två olika protokoll
och därför sett mindre ut.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna. Styrelsen fick i uppdrag föregående stämma
av Peter Löfvenberg att förtydliga rubriken övriga intäkter 1998-1999
ca 715.000:-. Styrelsen lovade att skriftligen redovisa i snösätrabladet.
§8 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för revision och granskning av förvaltningen och
räkenskaperna för tiden 1999-05-01-2000-04-30 upplästes. Stämman
beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§9 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 det gångna räkenskapsåret.
§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att budgetårets vinst
(se bilaga) skall avräknas balanserat underskott.
§ 12 fråga om arvoden
Två förslag väcktes:
Förslag 1. dels att behålla styrelsearvodet som det har varit, dvs att
de tre tunga posterna får lite mer (ordförande, vice ordförande och
sekreterare), plus att man tittade på hur ofta styrelseledarmoten
bevistat styrelsemötena.
Förslag2. Att alla medlemmar i styrelsen fördelar arvodet lika, det
enda soJ? påverkar är att man tittar på som ovan hur ofta styrelseledarm8terna bevistat styrelsemötena.
Stämman beslutade att styrelsens arvode på 60.000 kronor för de
ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna, skall fördelas
enligt förslag 2, samt 2.000 kronor för revisorerna.
Förslag 2 vann med 16 röster mot 10, två röstberättigade hade lämnat
mötet.
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Britt Warnehed läste upp valberedningens förslag på styrelseledar-

möter och suppleanter, vilka stämman valde enligt följande.
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§ 14 Val av revisorer och suppleant
Stämman valde Wurko Tekkola till ordinarie revisor och Kjell Bergman till
Suppleant, båda för perioden av ett år.
§15 Val av valberedning
Stämman valde Tina Holmgren, Nicklas Tempel och Marianne Karnehammar
med Tina som sammankallande.
§16 Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB
Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att utse ombuden och supplanter

§ 17 Övriga anmälda ärenden
Stämman gick igenom motionerna där flera handlade om städningen i trappor, tvättstuga
och städmaterial, stämman enades om att lämna uppdraget till styrelsen som kommer
att kalla till möte om städningen

§ 19 Stämmans avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman för avslutad.
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