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Möte Bostadsrättsftireningen Slupen

Protokoll årsmöte
22 oktober 1998

Närvarande

Kristina Bödesson
Evert och Birgit Eliasson

Gerth och Britta Ganemyr
Solveig Funke
Hans Johansson
Nils Lindön
Maj-Britt Magnusson
Valborg Nordqvist
Malin Pettersson
Sven-Göran och Britt-Inger Smedja
Jens och Eva Tagesson



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med

1 (4)

. Ordförande

Sekreterare

Justerare

Revi-sorernas

bostadsrättsf öreninsen . .5 i Vt P.qn.
Den zz-/r9.. .t!t gg

gl
Uppgörs förteckning över närvarande medlemmar: Närvarande
Se bilagda förteckning.
Stämman fastställer närvaroförteckning som
röstIängd.

52
TilI.ordförande för stämman väljs
.?V e.n . Qd-o.t]. 5.r1p.cL,[cr

- TiIl sekreterare för stämman väIjs
.?y.*.Ioge+p.?t . . .

g3
Til-I att jämte ordföraden justera dagens
r::otokoIl utses föIjande två personer
p.,.;kr .cz+rgflcJ(.. . .. EverL.El(\qqer. . . .
Dessa utses att också vara rösträknare i
händelse av votering"

s4
stämman faststäIler, att kallelsen slcett i Ka1lelse till
behörig ordning enligt stadgarna S L7. stämman

5s
Behandlas styrelsens årsredovisning med däri Årsredovisning
intagen resultat- och balansräkning för

7 tiden Lgql -07-0( --L9ft -M -fr och besluras atr
berättelsen med godkännande läggs till
handlingarna

s6
Föredras revisorernas berättelse över
granskningen av förvaltningen och räkenskaperna berätterse
för LgqT -o7-ol --19i6 -M -U och läggs berättelsen
med godkännande till handlingarna.
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57
I enlighet med fevisorernas förslag beslutar Fastställande
stämman enhälligt , att faststäl1a balans- av bal-ansräkning
räkningen per den L91g-& -3o utvisande en
omstutnins på ur -2?.tAt .z)1. . . . -

gB
I enlighet med revisorerrlas tillstyrkan Ansvarsfrihet

' bevitjas styrelsen enhäIligt ansvarsfrihet
f ör verksamhetsåret l9{} -O}-ol --Lgqb -CL -:'9 .

59
Beträffande årets överskott på kr överskott
beslutar stämman enhälligt'att det enligt
styrelsens förslag och med revisorernas tiII-
styrkan skall överföras till

Bet.räffande årets underskort kr .3.11.T9.1 underskort
beslutar stämman enhäIligt att det enligt styrel-
sens förslag och med revisorernas tillstyrkan
skat.l .f.CgP..p.fg{..6it ..".
n4>t+. . v e. {Ksarn hl€|&C

.zerksamhetsåret l99l -0)--ol --Lgtg -Ab-9.

910

tiII sekreteraren
ökr
öt.

tiII övriga ledamöter O t r
till revisorer kr giMgse Kommrno.l izrxc\
Dessutom skall det utgå ö kr / besökt sammanträde / bimme



glr
Val av styrelseledamöter och styrelse-
suppleanter.
FöIjande väIjs till ordj-narie styrelseledamöter
5.vevt-.fug,g.5rrrq{p. I år

\år
tår
i år (redan vald för

Föl-jande vätrjs tiII styrelsesuppleanter

Ktetl Berqarei,t"'J"""-'v{r"'

le-fi5 laoeesov'?

:{åi;eä lirpi4 ::: : :

F!.cr Taoessdt.r...... !.

Det antecknas att Kommunen

tar
år
år
år
år

utsett
till ledamot med

som suppleant.
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Val av styrelse

ytterligare I år )

Suppleanter

Kommunens

representant

Val av revisorer

år

sL2
TiIl revisorer beslutar stämman välja föIjande
QBC-veO.rgs.enE+Vtt (ordinarie)

.l'gita .h.nd.4r.
(ordinarie )

( suppleant )

( suppleant )

Det antecknas att kommuqen utsett:
med

som suppleant.



I g13
Stämman beslutar att valberedning ska till-
sättas varvid föIjande personer utses

sammankallande
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Valberedning

övri9t

Avsl-utning

T r|gctn liwnutda öpper?

b Lts rid.arL

5L4
övriga anrnälda ärenden: C

srs
övrigt att beredas av den nya styrelsen:

s16
Tackar ordföranden för visat intresse och
förklarar stämman avslutad.

0

Ordförande
; J ,-1

1 l!

.\rt't:tt."!ol&!
/
I

Justeras

il Vid protokollet

e'iau

-/"urt:/./i<-*ry.-.


