
Protokoll fOrtvid ordinarie fOreningsstamma gallande verksamhetsaret 2008 samt
konstituerande mote i Parkering i Snosatra samnmighetsfOrening mandag den 15 juni
2009

Datum:
Tid:
Plats:

mandag,2009-06-15
14.00
lKANO BosHider Stockholm AB omn\deskontor, Hagsatra Torg 8, Bandhagen

Deltagare: Anders Wahlqvist
Christian Mariager
Petra Martensson
Mikela Muster
Per Sahlstedt
Per Rosenvik
Britt Skough

lKANO Bostader Stockholm AB
lKANO Bostader Stockholm AB
lKANO Bostader Stockholm AB
lKANO Bostader Stockholm AB
HSB Brf Dammen"~ i S,f<1c kL c ( .-...
HSB Brf Snosatra 229
HSB Brf Dammen 230

§ 1 Val av ordfOrande
Till ordforande for stamman valdes Anders Wahlqvist.

§ 2 Val av protokollfOrare
Till att fOra dagens protokoll valdes Petra Martensson.

§ 3 Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsags Per Rosenvik och Per Sahlstedt.

§ 4 Styrelsens arsredovisning innefattande forvaltningsberattelse samt resultat- och
balansrakning
Stamman beslOt, att med godkannande, lagga styrelsens arsredovisning for 2008 till
handlingarna. Ingen avsattning till reparationsfond gors under 2008 utan beslut togs om
att balanserade vinstmedel skall vid behov tas i bruk. Ingen utdelning lamnas saledes till
andelsagarna.

§ 5 Revisorernas berattelse
Revisionsberattelsen undertecknad av auktoriserad revisor Peter Lander, Ernst & Young
och Lars Goran Ekberg, HSB gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 6 Ansvarsfrihet lor styrelsen
Stamman beslOt i enlighet med revisorernas forslag att bevilj a styrelsen ansvarsfrihet for
det gangna verksarnhetsaret.

§ 7 Framstallning fran styrelsen och motioner fran medlemmarna
Nagra frarnstallningar och motioner under denna punkt farms ej anmalda.

§ 8 Ersattning till styrelsen och revisorerna
Stamman beslOt att arvode tilliedarnoter och suppleanter ej skall utga. Revisorerna
fakturerar sina kostnader efter granskning.

§ 9 Styrelsens fOrslag till budget 2009
Stamman godkande styrelsens forslag till budget.
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§ 10 Val av styrelsen och styrelseordf6rande
Till ordinarie ledamoter valdes Anders Wahlqvist, Christian Mariager och Petra
Mfuiensson fran lKANO Bostader Stockholm AB. Fran HSB BrfDarnmen nr 230
valdes Per Sahlstedt och fran HSB Brf Snosatra nr 229 Per Rosenvik till ordinarie
ledamoter. Till suppleanter i styrelsen utsags Mikela Muster fran lKANO Bostader
Stockholm AB och Britt Skough fran HSB BrfDammen nr 230.

§ 11 Val av revisorer
Till revisorer beslutade stamman att utse Eva Melzig Henriksson fran KPMG AB samt
Lars Goran Ekberg, HSB Stockholm. Till revisorssuppleanter utsags Peter Honner fran
KPMG AB samt Lars Homesten, HSB Stockholm.

§ 12 Fraga om valberedning av valberedning
Stamman konstaterade att val av sarskild valberedning ej var aktuell for
samfallighetsforeningen. Medlemmama nominerar sjalva sina representanter.

§ 13 Stadgeandring
Det beslutades under stamman att en stadgeandring ska skickas in till Lantmateriet
gallande § 7 i stadgama dar AB Familjebostader byts ut mot "tomtrattshavaren till
fastighetema Stockholm Bavematet loch Stockholm Baverhyddan 2". Detta pa grund
av agarbytet under 2008.

§ 14 6vriga fragor
Belysning - Per Rosenvik tog upp att belysningen i garagen i vissa fall ar otillracklig
under dygnets morka timmar. Fler detektorer skulle ge battre belysning och eventuellt
avskracka tjuvar. Anders Wahlqvist tittar over detta.

Ytskikt - Under mOtet diskuterades tatning av ytskikt i garagen som kommer att ske
under 2009. Denna :ltgard ar mycket behovlig. Christian Mariager berattade att en
reparations- och underhallsplan kommer att upprattas for garagen framledes.

§ 15 Meddelande om plats dar stammoprotokollet halls tillgangligt.
Stamman beslOt att stammoprotokollet skall finnas tillgangligt pa lKANO Bostader
Stockholms omradeskontor pa Hagsatra Torg 8, Bandhagen.

§ 16 Konstituerande mote
I samband med stamman holls konstituerande mote och Anders Wahlqvist utsags till
ordfOrande och Petra Martensson till sekreterare och kassor. Firmatecknare ar som
tidigare tva ledamoter i forening.

§ 17 Tid for styrelsemote
Det beslutades att styrelsemote skall hall as den 1 september 2009 k1.15.00.

§ 18 Avslutande
Stamman och det konstituerande motet avslutades.
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Petra Mfutensson

Justeras:

<;~~~
Per Rosenvlk

~~
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