
Protokoll fört vid ordinarie
föreningsstämma med Brf Stenunge
Slupen, Stenungsund

Tisdag 1992.L0 .27 klockan 19 .00

Plats: Kulturhuset Fregatten

$ 1. Stännan c;ppnas

Ola Ekelöf hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

$ 2. Val av ordförande vid stämman

Ti1l ordförande vid stämrnan valdes 01a Ekelöf.

$ 3. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Ulrica Scott.

Ti11 justerare valdes Thomas Fogelström.

$ +. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande:

Ulrica Scott och Magnus Hallberg
Conny Borgman
01a Ekelöf
Sven-Göran och Britt-Inger Smedja
01a Jansson
Birger Holmlund
Ilorgan Dahlborg
Thorbjörn Höglund
Jens Tagesson
IIärta Pettersson
Evert och Birgit Eliasson
Astrid och Arne Carlsson
Gerd Andersson
Alice Andersson
Gunilla öster
Thomas Fogelström och Karin Liebig
A-C Andersson
Sven och Valborg Nordqvist
Gerth och Britta Ganemyr
U11a-May Samuelsson
Björn Sporrong
Dagny Eriksson
Christian Blomen och Helena Tegnell
Kje11 Berggren
01of Svensson
Barbro lial-1berg
Sirkka i{ilsson
Malin Pettersson
Ulrika Holm
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$ 5. Fråga om ka1le1se ti11 stämman behörigen skett

Ka11e1se utskickad L992.09.26 och frågan besvardes med ja.

$ O. Föredragning av styrelsens årsredovisnins

Årsredovisningen föredrogs av o1a Ekelöf. Godkändes och
lades ti11 handlingarna.

Revisionsberättelsen både från kommunens revisorer samt
från Revisorsringen i Göteborg föredrogs av Thorbjörn
Höglund. Godkandes och lades ti11 handlingarna.

Revisorernas berättelse och styrelsens ev. yttrande

Beslut om faststä11ande av resultat -och balansräkn

Balansräkningen faststä1ldes av föreningsstämman.

$ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gågna räken-
skapsåre t .

$ 10. Frågq om användande av överskott e1. täckande av underskott

Föregående års resultat, kr - I2.L67 :90, överförs ti11
balanserat resultat. stämman beslutade att av enligt balans-
räknlng föreliggande överskott, kr 174.72I:40, överförs
kr L2.r67:90 ti11 balanserat resultat. Resterande överskott,
kr 163 .533 : 50, överförs ti11 dispositionsfond.

Va1 av valberedning inför nästa ordinarie föreninsss t ämma

Jens Tagesson, Jarek ltriklund och Ann-Chatrin Larsson valde s
enhä11igt.

$ 12. Fråga orn arvoden

Förs1ag ti11 arvode lämnades enligt följande:
0rdförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
övrig ordinarie 2 .000 ,rr / är .

Suppleant 100 krlgång.

Kommunal representant-kommunalt arvode, dock max

Förslaget godkändes av stämman.

$ 13. Va1 av styrelseledamöter och suppleanter

2.000 kr / är

och

Ti11 vice ordförande valdes:

" sekreterare valdes.

" ordinarie valdes:

Sven-GöranSmedja-1är

UlricaScott-1år
HenrikLönn-1är
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Ti11 suppleanter valdes: 01a Jansson - 1 är
GunillaÖster-Iär
MagnusHallberg-1är

$ 14. Va1 av revisor och suppleant

Till revisor valdes: Karl-Axef Sjögren

fngen suppleant valdes.

$ 15. övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen
hänskjutits ti11 stämman

övriga va1 gjordes ej.

$ 16. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Några inlämnade motioner fanns ej.

$ 17. övriga frågor

Förva1 tning

Eftersom styrelsen ansett föreningens förvaltningskostnader
vara alldeles för höga har styrelsen begärt offert från
ett flerLal förvaltningsföretag, men förhandling pågår fort-
farande med StenungsundsHem AB.

Styrelsen kommer att hå11a en extra stämma senare i höst.

Värme

Många av de närvarande vid stämman klagade på att det före-
kon drag i deras 1ägenheter. För att styrelsen lättare skall
kunna förrnedla detta ti11 NCC upprättades en förteckning över
de aktuella 1ägenheterna.

Duvor

Problen med duvlort har ju förekommlt ända sedan inflyttning
men har enligt de närvarande vid stämrnan på senare Lid
förvärrats. Styrelsen ska1l tillsammans med StenungsundsHem
försöka 1ösa problernet.

$ 18. Avslutning

0rdforande 01a Ekelöf tackade de närvarande samt förklarade
förenings stämman avslutad.
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