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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 11 juni 2003

§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:
19 ordinarie medlemmar.

§4 Fastställande av dagordningen
Dagordningen gicks igenom.
Dagordningen fastställdes.

§5 Val av två personer till att jämte ordförande justera dagens protokoll
Stämman utsåg Gunnar Samuel sen och Anita Prins till att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Fråga om kaUelse 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.

§9Beslut

om fastställande avresuttat och batansräkningen

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.
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§12 Resultat av medlemsutvärdering av organisation och arbetssätt
57 personer av 74 möjliga har svarat på enkäten vilket motsvarar en svarfrekvens
på 77 procent. Denna svarsfrekvens kan betecknas som mycket tillfredställande.
svaren redovisades funktionsvis i stapelform i årsmöteshandlingarna.
Av svaren att döma anser man att de tre funktioner som tillskapades 2002 ska vara kvar. Beträffande
föreningsvärden anser 42 av 57 ( 74 procent) att funktionen skall
fortsätta och 10 vet ej. 37 av 57 ( 65 procent) anser att medlemsutskottet ska fortsätta
och 17 vet ej.
Föreningsutskottet anser att 36 hushåll (63 procent) att funktionen ska fortsätta och
18 vet ej.
Beträffande styrelsens information till medlemmarna har 42 av 57 ansett att detta har
gjorts på ett föredömligt sett vilket kan anses tillfredställande. Endast 10 personer
har noterat" vet ej" och 5 säger" stämmer inte alls".

§13 Styrelsens förslag till organisation och arbetssätt
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman följande
Fem ( 5 ) valda ordinarie ledamöter samt
två ( 2 ) suppleanter valda av föreningen därutöver
En (1 ) ledamöt och en (1 ) suppleant ur HSB Stockholm ( valda av HSB Stockholm),
Att arvoderad föreningsvärd utses av styrelsen och är ansvarig inför denna.
Föreningsvärd ingår ej som ordinarie ledamot eller suppleant i styrelsen.
Rollen som föreningsvärd skall fortsättningsvis renodlat hanteras utanför styrelsen
och får ej framgent kombineras med annan uppgift eller roll i styrelsen.
Föreningsvärden adjungeras till styrelsemöten enbart i frågor som rör föreningsservice
och medlemsärenden.
Att -arbetssätt med arvoderade förenings "Och medlemsutskottfortsätter.

§14 Fråga om arvaden
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Beslutade stämman enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodering om etftotalt
belopp om 110 000 kronor att fördelas enligt nedan:
•
arvode till styrelse utgår-med 70000 kronor ( höjt belopp )
•
arvode föreningsvärd utgår med 25 000 kronor ( höjt belopp· )
•
arvode att fördela mellan utskott utgår med 15000 kronor (höjt belopp)

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Jörgen Nyberg från valberedningen redogjorde för valberedningens arbete och presenterade
valberedningens förslag till styrelse för stämman.
Valberedningens förslag:
Styrelseledamöter:
Ordinarie
Kommentar
.Mandatperiod
2002-2004
Sittande
Lars Nyblom
2003-2005
Nyval
Uljana Citanovic-Juric
2003-2004
Kerstin Falne
Omval
2003-2005
Gunnar Same Isen
Omval
2003-2004
Eva Holmström
Nyval
2003~2004
Per-Göran Bornold
Nyval
Tsehai Kibebe
2003"2004
Nyval
Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till styrelse.
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§ 16 Val av ·revisorochsuppleant
Valberedningens förslag till revisor och suppleant:
Revisor ordinarie:
Tekola Worku 2DD3-2D04
Revisor suppleant:
jÖrgen Nyberg 2003-2004
Beslut: Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag av revisorer

§17 Val av valberedning
Stämman beslutade att· välja valberedning:
Jörgen Nyberg
Linda Säinas
Hans Gunnarsson
Liisa Casserborg
Jörgen Nyberg är sammankallande.

§18 Erforderligt val av fullmäktige medsuppleanterochövr.representanter

i HSB

Stämmans förslag tiTIrepresentanter:
Glenn Woods och Kerstin Falne
-Stämmans förslag till suppleanter:
Hans Gunnarsson och Jörgen Nyberg
Beslut: att välja Glenn Woods och Kerstin Falne som representanter med Hans Gunnarsson och Jörgen
Nyberg som suppleanter.

§19 Övriga anmälda ärenden
2 st motioner hade inlämnats till årstämman:
1. Breddning av trappa
2. Avskaffandeinrefond
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Beslutade stämman enlighet med styrelsens förslag att uppdra åt styrelsen att genomföra arbetet
med beräknad tidpunkt för slutförande under hösten 2003, avseende breddning av trappa.
Beslutar nödvändig stadgeändring enligt förslag nedan samt uppdrar åt.styrelsenatt genomföra
stadgeändring med extrastämma i augusti 2003 och utbetalning därefter sker av resterande
intefohdsbelopp till berörda bostadsrättsinnehavareunder
hösten 2003.

§21 Stämman avslutande
Glenn Woods tackade'för
~

Justeras:

Vid protokollet:

~~
Marianne Karnehammar

visat intresse och förktarade föreningsstämman

avslutad

