HSB brf Snösätra 229

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 25 april 2002

§1 Stämmans öppnande
Glenn Woods hälsade mötesdeltagarna

välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande och sekreterare till stämman
Som ordförande till stämman valdes Lennart Rönnerstig.
Som sekreterare till stämman valdes Marianne Karnehammar

§3 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
Marianne Karnehammar redovisade förteckning över närvarande medlemmar:
18 ordinarie medlemmar, övriga (se bilaga)

§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen gicks igenom. Styrelsen föreslog att paragraf 7 stryks
för att i stället ge information om kommande året i direkt anslutning efter årsstämman.
Arsstämman godkände ändringen.
Dagordningen fastställdes.

§5 Val av två personer till att jämte ordförande justera dagens protokoll
Stämman utsåg Kerstin Falne och Jörgen Nyberg till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett
Medlemmarna ansåg sig behörigen kallade

§7 Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§9 Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen
Resultat och balansräkningen

gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

§10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet till styrelsen
Det beslutades: att stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden.
Beslutet var enhälligt

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen
Det beslutades: att godkänna förslaget om föreningens vinst enligt den fastställda resultat och
balansräkningen.

§12 Fråga om arvoden
Det diskuterades i frågan om arvoden.
Beslut: styrelsens arvode skall höjas till 90.000,- utifrån arvoderingsförslaget.
och revisorernas arvoden skall höjas till 3000,Totalt arvode 90.000,- fördelas 60.000,- styrelsen 20.000,- föreningsvärd
samt 10.000,- arbets/utskottsgrupperna.
Beslut: att styrelsen själva ansvarar för fördelningen av arvodet inom styrelsen.
Ordförande poängterade att fråga om arvodesfördelning inom styrelsen inte får tas upp eller beslutas kring
på en stämma, utan är en intern fråga inom styrelsen. Föreningsstämman har däremot att besluta om
arvodesbeloppets storlek.

§13 Val av styrelseledamöter

och suppleanter

Nicklas Tempel från valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och presenterade
valberedningens förslag till styrelse för stämman.
Valberedningens förslag:
Styrelseledamöter:
Mandatperiod
Kommentar
Ordinarie
Lars Nyblom
2002-2004
Suppleanter
Hans Gunnarsson
2002-2003
Liisa Casserborg
2002-2003
Förutom ovanstående kvarstår följande personer under pågående mandatperiod
Ordinarie
Glenn Woods
Marianne Karnehammar
Kerstin Falne
Gunnar Samuelsen

Mandatperiod
2002-2003
2002-2003
2002-2003
2002-2003

Kommentar

Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens

förslag till styrelse.

§ 14 Val av revisor och suppleant
Valberedningens förslag till revisor och suppleant:
Revisor ordinarie:
Tekola Worku
2003
Revisor suppleant:
Kjell Bergman
2003
Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens

förslag av revisorer

§15 Val av valberedning
Stämman beslutade att välja valberedning:
Jörgen Nyberg
Linda Säinas
Jörgen Nyberg är sammankallande.

§16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övr. representanter i HSB
Stämmans förslag till representanter:
Glenn Woods och Ulf Welander
Stämmans förslag till suppleanter:
Tina Holmgren och Kerstin Falne
Beslut: att välja Glenn Woods och Ulf Welander som representanter samt Tina Holmgren och Kerstin
Falne som suppleanter.
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§17 Övriga anmälda ärenden
Inga anmälda ärenden

§21 Stämman avslutande
Glenn Woods tackade för visat intresse och förklarade föreningsstämman

Justeras:

/.'
~~~
Ker: in Falne

Vid protokollet:

~~CMarianne Karnehammar

__

-

avslutad

Förteckning av närvarande medlemmar
HSB Brf Snösätra 229, Ordinarie föreningsstämma, 25 april 2002

Närvarande ord medlemmar
Bertilsson Marianne
Bornold P-G
Casserborg Liisa
Falne Kerstin
Gehrke Monica
Gunnarsson Hans
Heed Tina
Holmgren Tina
Karnehammar Marianne
Kempher Angela
Nyberg Jörgen
NyblomLars
Ranch Maria
Rosenvik Per
Samuelsen Gunnar
Säinas Linda
Woods Glenn
Worku Tekola

Övriga:
Lia Karlsen HSB ledamot
Lennart Rönnestig HSB söder om söder
My Johansson

( Monika Gehrke företräddes Marianne Holmgren med fullmakt )
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