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! Protokoll fiirt vid ordinarie fiireningsstämma med

Bostadsriiftsfiireningen Stenungeslupen.

Datum: Tisdagen den 20 maj 2008

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kulturhuset Fregatten

$ 1 Föreningsstiimman öppnas av Per - Rune Litzdn.

$ 2 Dagordningen godkåinnes av ståimman.

$ 3 Till ståimmans ordforande väljes Per - Rune Litzdn.

$ 4 Till stämmans protokollfiirare väljes Carl Larsson.

$ 5 För att tillsammans med ordfrranden justera dagens protokoll viiljes medlem-
marna Sixten Karlsson och Alice Andersson. De sistnåimnda utses också atlvara
röstråiknare i htindelse av votering.

$ 6 Stiimman fastställer att kallelsen blivit stadgeenligt utlyst.

$ 7 Stiimman fastståiller r<istlåingden.

$ I Förre kassören Kjell Berggren framlägger en historik över ftireningens ekonomi
och foredrar styrelsens årsredovisning varefter denna läggs till handlingama.

$ 9 Revisoms berättelse ftredras och iäggs till handlingarna.

$ 10 Resuitatråikningen fastställes. Pengar till nödvändiga åtgiirder fijr skötsel av
fastigheten fi nns tillgiingl i ga.

$ i i Ståimman beslutar om resultatdisposition i enlighet med styrelsens fiirslag.

$ 12 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet ft)r det gångna verksamhetsåret.

$ 13 För det kommande året beviljas ett oftråindrat arvode på 200 kr per
styrelsemedlem och möte.
Utftirda arbeten fiir fiireningens skötsel skall ersättas med en rimlig summa.
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Johan Alfredssoa
Per - Rune L1fzöe
Elsa Eriksson
Rune Petersson
Carl Larsson

Till suppleant viiljes:

Sixten Karlsson

Omval på 1 år
Kvarstår på I år
Omvalpå I år
Nyval pä2är
Nyval pä2 åtr

$14

$15

$16

$17

$18
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Sfimman beslutar "ft* finn valbered* .ålja 5 ordinarie

styrelseledamöter och i@pleaat- ' 'r,',

Till ordinarie styrelsdedamtiter vd es:

(^'

Nyval pä2 år.

Till ordinarie revisor väjer stiimman:

Göran Johansson, Auktoriserad revissr GMPG)

Till valberedning våilj s följande:
Bodil Obrelius Hallberg Omval på I år

Jan - Olof Öhman Omvalpå I år

Öwigafrågor:
f"guäVu riotioner inlämnade till styrelsen.

Ordöranden avslutar k***.
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Sekreterare

--&å@
Justerare
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