
Frotokoll fit rt vid ord i n a rie fiire n in gsstä m m a m ed Bostadsrättsfiiren in gen
StenungeSlupen

Tid: Måndagen den 29 oktober 2001 kl.18.00
Plats: Föreningslokalen

l. Stiimman öppnas.

2. Upprättas forteckning över närvarande medlemmar (se bilaga).

3. Till ordförande ftir stilmman väljs Dan-Axel Klöfverskjöld och till sekreterare väljs
,.-. Helena Andersson.

4. Till attjämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Sundevall och Uno
Bredinge.

5. Ståimman fastställer att kallelse till stiimman skett i behörig ordning.

6. Styrelsens fusredovisning med däri intagen resultat- och balansråikning for tiden 2OO0-07-
0l -- 2001-06-30 behandlas.

7. Revisorns berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskapema för 2000-07-
0l -- 2001-06-30 ftiredras.

8. Ståmman beslutar att i enlighet med revisorns förslag faststålla föreningens resultat- och
balansräkning.

9. I enlighet med revisoremas tillstyrkan beviljas styrelsen enhälligt ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

10. Det beslutas att årets överskoff pä233 835 laonor jämte ett tidigare balanserat underskott,
enligt styrelsens forslag och med revisorns tillstyrkan, skall balanseras i ny räkning.

11. Det besiams att, liksom förra året, 10 000 kronor skall avsåttas till arvoden för styrelsen.

- 12. Föliande har avsagt sig kommande styrelseuppdrag:
,-, 

J e u - ----J------rr---p.

Allan Rosenholm



Till den nya styrelsen väljs:

Helena Andersson

K.iell Berggren

Dan-Axel Kl Ofverskjtild

Guni I la Klöfverskj cild

Rune Pettersson

Till suppleant väljs:
Eva Sundevall

13. Nils Linden avsäger sig posten som revisorssuppleant.

Till revisorer beslutar stiimman välja ftiljande:

Göran Johansson, auktoriserad revisor, KPMG

Uno Bredinge

14. Till valberedningen väljs Lisa wikström-olsson och Uno Bredinge.

15. Inlämnade motioner

* Nils LindÖn vill ha en uppdaterad lista över frireningens medlemmar. Detta är ordnat
och de som vill ha en lista får det.
* Uno Bredinge ft)reslår att styrelsemötesprotokoll skall anslås på anslagstavlorna.
Torbjörn Höglund meddelar att det inte går, det är olagligt då piotokollå inte ar
offentliga. Utdrag ur protokollen kan dock visas.

16. Att beredas av den nya styrelsen

* Det skulle vara roligt om medlemmama och styrelsen hjälps åt att hitta på olika
aktiviteter, alla id6er välkomnas.
* Frågan angående autogiro ftir betalning av månadsavgiften.

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

Ordinarie

Suppleant

Justerare


