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Möte Bostads rättsfö reningen Slu pen

Protokoll årsmöte
28 oktober 1999

Närvarande
Malin Avenius
Kjell Berggren
Uno och Elsegärd Bredinge
Uno Carlsson
Solveig Funke
Gerth och Britta Ganemyr
Margith Green
Nils Linddn
Valborg Nordqvist
Malin Pettersson
Allan Rosenholm
Sven-Göran och Britt_lnger Srredja
Lisa Wikström-Olsson
Jens Tagesson
Hans Johansson



1.

Brf Slupens ftireningsstämma rippnas av Sven_Göran Smedja.

)

En ftirtecknin8 över närvarande medlemmar upprättas ( se örsta sidan ). Stämman fastställernärvaroftirteckning som röstlängd. -r

.t-

väljs Sven-Göran Smedja.
väljs Jens Tagesson.

Till ordörande ör stämman
Till sekreterare ftir stämman

4.

Till att jämte ordltiranden justera dagens protokoll

5.

utses Gerth Ganemyr och Malin pettersson

Stämman åststä'er att katelsen skett i behörig oröing enrigl stadgarna $ r7.

6./8./10.

Av tidsbrist har inte årsredovisningen, ör perioden rggg-07-0r-1999-06-30,kommit ut till medlemmarnainom ftireskriven tid' Stämman u"Jutåaå.å.Pi * i^l*å"i*,r*"", faststäuande; ;;;;;, om pracering avårets resultat skjuts upp'.9ch beslutas;;;tyr;ir" vid nästa sry.eti"Ä<it" i början av december månad. Fram ri,
ffi;;oo*kt 

har samtligu 
'"at"n'*u, ååiiirtr"r 

"n 
i^k;;;; åä .ynpunrrer på årsredovisningen tilr

7.

Föredras revisorernas herättelse över granskningen av ftirvaltningen och räkenskaperna ör perioden1998-07-01 tilr 1999-06-30 och laggsier;;i;"" med godkännuä" titt handringarna

9.

lil[fr:'rä$revisorernas 
tillstvrkan beviljas stvT elsen enhäiligr ansvarsriiher ftir verksamhetsåret r998-07-0r

11.

Beslutas eft inga arvoden skalr utgå ör verksamhetsåret.
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12.

Val av sty.elseledamöter och styrelsesuppleanter.

Sven Göran Smedja
Jane Tagesson
Per-Åke Skold
Eva Tagesson
Kjell Berggren

Följande väljs till sfyr.elsesuppleanter:

Följ ande väljs ti I I ordinarie sfy.elsel edam öter :

tillsättas varvid ftiljande personer utses:

Malin Avenius
Uno Carlsson
Uno Bredinge

13.

lår
lär
lår
lår
lår

lår
lår
lår

(ordinarie)
(suppleant)

Till revisorer beslutar stämman välja ftiljande:

Göran Johansson, KMpG
Nils Linddn

14.

Stämman beslutar att valberedning ska

Gerth Ganemy-
Allan Rosenholm

15.

Inga inlämnande motioner
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16.

Öwiga ärenden:

B Det klagas på höga ljud från vissa lägenheter och av olika anledningar. I dessa fall bör en skrivelse lämnas
in till sryrelsen ftir behandling och åtgärd.

tr Finns det ett skrivet av[al som reglerar skador på öreningens lägenheter? Speciellt i samband med in- och
utflyttning av nya/gamla hy'esgäster som ST-hem tar in i sina lägenheter i öreningen.

a Eft informationsmöte bör hållas fiir de inneboende hyresgästerna. Detta {tir att värva dessa till att bii
medlemmar i bostadsrättsftireningen.

tr Det påpekades att det skulle vara trevligt med en gemensam samling över en kopp kaffe el. dyl. ör att lära
känna medlemmarna bättre. Vi närmar oss jul och öreningens traditionella glöggtraffen är på gång.

u Det vore bra om en rutin ltir alla nyinflyttade kom på plats. Detta ftir att på ett enkelt och smidigt sätt
informera vilka möjligheter och begränsningar som gäller ftir ftireningens medlemmar.

Det påpekades att en donerad termometer, halkmatta och klocka har ftirsvunnit från öreningens bastu.

Sven-Göran redogiorde ftir husbesiktningen som har ägt rum. Sammanfattningsvis är fastigheten i gott
skick men att smärre reparationer behöver göras.

Alla var överens om aft de höga träden på innergården kan tas bort och att en klängväxt placeras vid
spaljdn. Sfyrelsen kollar upp detta med ST-hem.

ST-hem bevakar vad som händer på bredbandsområdet. Föreningen kommer att via ST-hems också bevaka
detta område. Denna teknik kan kanske komma att öppna nya möjligheter ftir television,
datakommunikation och telefoni som skulle kunna komma ftir"ningens medlemmar tillgodo.

Det påpekades au oljud ibland hörs från vatten och avloppssystemet. Detta speciellt mellan lägenheter.
Styrelsen tar upp detta med ST-hem.

17.

Tackar ordöranden ör visat intresse och 1örkrarar stämman avslutad
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Brf StenungeSlupen

Protokoll rv 70:9/99

Konstituerande möte 2 nov lggg i foreningslokalen

Närvarande

Jens Tagesson, Marin Avenius, Kjeil Berggren, per-Åke skörd, uno Bredinge
Sven-Göran Smedja

Frånvarande: Eva Tagesson, Uno Carlsson

att tillsammans med ordöranden justera dagen protokoll utsågs Kjell Berggren

styrelsen konstituerade sig enligt foljande:

Ordinarie
Ordforande
Vice ordf.
Sekreterare
Kassör
övr

Suppleanter

Sven-Göran Smedja
Jens Tagesson
Eva Tagesson
Per-Åke Sköld
Kjell Berggren

Malin Avenius
Uno Bredinge
Uno Carlsson

$3

$4

beslutades att adventskaffe skalr ordnas i lokalen söndagen den 5 dec

beslutades att firman tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter,
två i forening.

sammantrådet avslutades$s

Vid protokollet
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