
Protokoll fört vid ordinarie
föreningsstämma med Brf
Stenunge Slupen, Stenungsund

0nsdag L994-LL-OZ Kl: 19.00

Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungesalen

$ l. Stämman öppnas
Sven-Göran Smedja hä1sade a1la välkomna och förklarade
stämman öppen.

$ 2. Va1 av ordförande vid stämman
Till ordföranden vid stämrnan valdes Sven-Göran Smedja.

$ 3. Va1 av sekreterare och jusLerare
cott-Borgman.

Ti11 jus terare val-des Inger Svanf eldL .

$ 4. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande :

Andersson Alice
Andersson Ann-Chris tine
Andersson Kerstin
Appelgren Gerd
Berggren Kje11
Borgman Conny och
Scott-Borgman Ulrica
Carlsson Arne och Astrid
Eliasson Evert och Birgit
Ganemyr Britta
Hallberg Barbro
Holm Ulrika
|lagnusson l,laj-Britt och
Sager Gösta
Ilordqvis t Sven och Valborg
Pettersson Bengt och l"lärta
Pettersson Malin
Rosenho lrn A11an och f ngegerd
Samuelsson Ul1a-May
Skö1d Per-Åke
Smedja Sven-Göran och Britt-Inger
Soploher Alexandra
Sporrong Björn
Svanfeldt fnger och
Söderström Christopher
öster Gunilla
U1f Storm
Thorbjörn Höglund

KalleIse ti11 stämman
Stämman fasts
ordning enlig

tä11er att kal1e1sen
t stadgarna $ fZ.
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$ i.
skett i behörig



Forts Föreningsstämma Brf SEenunge Slupen 94-LL-Oz

$ 6. Årsredovisning
elsens årsredovisning med däri inEagen

resultat- och balansräkning för tiden L993-07-01 --
1994-06-30, och beslutas atE berättelsen med god-

kännande 1äggs ti11 handlingarna.

$ 7. Revisorernas berättelse
erättelse över granskningen av

förvaltningen och räkenskaperna för 1993-07-01 --
L994-06-30, och 1äggs med godkännande ril_1 hand-

1 ingarna .

$ 8. Faststä11ande av balansräknins
rslag besluIar stämman

enhälligt att faststä11a balansräkningen per den
I994-06-30 utvisande en omsluEning på kr 59.568.528

$ 9. Ansvarsfrihet
f enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas
styrelsen enhä11igt ansvarsfrihet för verksamhets-
året 1993-07-01 I994-05-30.

$ 10. R.esultat f ör verksamhetsåret
Resulcatet för verksamhetsåret är 0: -.

$ 11 . l{al, ev valberedning inf ör näs ta ordinarie s tämma
Maj-Brit.t llagnusson och Gösta @1igc.

$ 12. Fråga om arvoden
Förslag ti11 arvode 1ämnades enligt följande:

0rdförande, vice ordfc;rande, sekreterare, kassör och
övrig ordinarie 2.000 kr / är .

Suppleant 100 kr/gång.

Kommunal .representant - kornmunalt arvode, dock högst
2 .000 kr/år.

Förslaget godkännes av stämman.

$ 13. Y?1_ av. styrelrs_eledamöter och suppleanter
Ti11 vice ordf öranden valdes l-CEiisTopher Söders trörn - I år
Ti11 sekreterare valdes: fnger Svanfeldt - I år
Ti11 suppleanter valdes: per-Åke Skö1d - 1 år

AllanRosenholm-1år
Ulri.ka Scott-Borgman - t om 950201

$ 14. Komrnunens representant
Det antecknas att Kommunen utsett Birger Holmlund ti11
ledamo t. med Kers tin l'lagnusson som suppleant .
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$ 15. Va1 av revisor och suppleant
Det antecknas att kommunen utset! Kommunal revision.

0rdfOranden Sven-Göran Smedja förhörde sig om eventuella
intresserade ti11 posten som revisors suppleant. Inga
f örs1ag f rarnlades.

$ 16. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
- Enhä11igt beslut om att tobaksrökning i gemensamma

kaler såsom: Lrapphus, hissar, tvättstugor, förråd
rage och li.knande icke får ske.

Storrengöring av tvättstugorna, såsom rör i
blir styrelsens ansvar. Intresserade anmä1er
kan få en ersältning för besväret.

Sven-Göran Smedja föreslog atE vi ska ha ett
hyresgästerna och informera dem bl a om vad
har besluLat om.

1o-

' 8a-

taket o s v,
siB, och

möte med
fö ren ingen

- Thorbjörn Hög1und j-nformerade om uppgörelsen med kommunen
angående de tomma bostadsrätlerna, och Sven-Göran Smedja
uttalade sig positivt angående föreningens framtid.

- U11a-May Sarnuelsson vädjade ti11 Ulf Storm, ST-hem, oD
vackrare utsikt på södersidan. U1f Storm förklarade att
det är kommunal mark och att de inte är villiga att be-
tala de höga kostnaderna det innebär.

$ 17 . övri-ga f rågor
Inga övri-ga f rågor.

$ 18. Avslutning
0rdförande Sven-Göran Smedja tackade de närvarande samt
förklarade föreningsstämman avslutad.
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