
Protokoll fii rt vid ordina rie fiireningsstä m ma med Bostadsrättsfti renin gen
StenungeSlupen

Tid. Torsdagen den23 november 2000 kI.19.00
Plats: Föreningslokalen

1. Stiimman öppnas.

2. Uppråttas ftirteckning över nårvarande medlemmar (se bilaga). Stiimman faststiiller att
närvarofrirteckningen år röstliingd.

3. Till ordförande f<lr stiimman våljs Uno Bredinge och till sekreterare väljs Helena
Andersson.

4. Till att jämte ordftiranden justera dagens protokoll utses Elsegiird Bredinge och Margith
Green. Dessa utses också attvara rösträknare i händelse av votering.

5. Stiimman fastställer att kallelse till sämman skett i behörig grdning

6. Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansriikning för tiden 1999-07-
01 -- 2000-06-30 behandlas. Det beslutas att årsredovisningen med godkännande ftirs till
handlingama.

7. Revisorns berättelse över granskningeri av förvaltningen och råkenskaperna frir 1999-07-
01 -- 2000-06-30 ftiredras och låggs med godkannande till handlingarna.

8. Ståmman beslutar att i enlighet med revisorns forslag faststiilla föreningens resultat- och
balansrlikning.

9. I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljas styrelsen enhålligt ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

10. Det beslutas att årets överskott pä 166 038 kronor jamte ett tidigare balanserat underskott,
enligt styrelsens frirslag och med revisorns tillsryrkan, skall balanseras i ny råkning.

i 1. Det bestiims att 10 000 kronor skall avsättas till arvoden för styrelsen.

12. Följande p€rsoner har avsagt sig kommande styrelseuppdrag.

Malin Avenius

Uno Bredinge

Uno Carlsson



Till den nya styrelsen väljs:

Ordforande

Sekreterare

öwig

Suppleant

Ordinarie

Suppleant

Dan-Axel Klöfverskj öld

Helena Andersson

Vice ordftirande Rune Pettersson

Kassör Per-Åke Sköld

13. Till revisorer beslutar stiimman välja öljande:

Allan Rosenholm

Kjell Berggren

Goran Johansson, aukloriserad revisor

Nils Lindön

t

14. Stiimman beslutar att en valberedning skall tillsättas av den nya styrelsen.

15. lnliimnade motioner saknas.

16. Inget öwigt att beredas av den nya styrelsen föreslås.

17. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stZimman avslutad.
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