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I *.otokoll fiirt vid ordinarie ftireningsstämma med

Bostadsrättsfiireningen StenungeSlupen.

Datum: Torsdagen den 20 mal 2010

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kulturhuset Fregatten

$ 1 Föreningsstiimman öppnades av sittande ordftiranden Rune Pettersson.

$ 2 Dagordningen godkiindes av ståimman.

$ 3 Till stiimmans ordftirande valdes Ove Andersson.

7
$ 4 Till stämmans protokollftirare valdes Carl Larsson.

$ 5 För att tillsammans med ordfi)randen justera dagens protokoll valdes

Jan-Olof Öhman samt Roger Eliasson. Dessa utsågs också attvata
röstråiknare i håindelse av votering.

$ 6 Det påpekades att enligt stadgarna borde ärendelistan ha bilagls kallelsen
vilket styrelsen besvarade med att detta var formellt riktigt, men att det dock

sedan flera är utbildats en praxis diir åirendelistan, som ju åir sig lik år efter år,

ingår i den till medlemmarna inftir stiimman utlämnade tryckta
årsredovisningen. Detta godkändes av stiimman.

$ 7 Stiimman fastställde röstlåingden. 39 medlemmar niirvarade.

? $ S Per-Rune Litzenft)redrog styrelsens årsredovisning och dåirefter diskuterades
denna. Bo Göran Olsson frägade varför revisorn ej signerat varje sida i den

tryckta årsredovisningen och hck svaret att styrelsen ej kände till detta eftersom
tryckningen sköttes av SBC men att det signerade originalet fanns på plats.7 
'',T:J*i?tr#"li:m3J::?nä::x'#f#l,1ri"?tfi;:Hl:f;iä.,
kostnader for den tekniska ftirvaltningen. Synpunkter på att den var både hög

och låg framkom. Jan-Erik Berglund hade frågor om redovisningen av
intiiktema från föreningslokalen och Bo Göran Olsson om huruvida revisorn
haft några påpekanden. Dessa frågor besvarades av Per-RuneLitzen.
Inga beslut fattades och årsredovisningen lades till handlingarna.

$ 9 Revisorns berättelse ftiredrogs och lades till handlingama.
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Resultaträkningen fastställdes. Medel till nödvrindiga ätgitrder ftir skötsel av
ftireningens fastighet finns tillgängliga.

Ståimman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens forslag.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftjr det gångna verksamhetsåret.

Stiimman beslöt att ftir det kommande året bevilja styrelsen ett oftjrändrat
arvode pä200 kr per möte samt att utftirda vaktmästararbeten ftir ftireningens
skötsel oftiriindrat skall ersättas med 150 kr per timme.

Stämman hade att välja 5 ordinarie styrelseledamöter och2 suppleanter.

Efter ftjrslag från valberedningen valde stämman följande att kvarstå som
ordinarie styrelseledamöter 1 år:
Per-Rune Litzen
Marianne Eliasson
Britt-Marie Björling

För omval pä2 ån föreslog valberedningen Rune Pettersson samt Carl Larsson
och från stiimman föreslogs ftir nyval pä2 är Jeanette Bandgren.

Sttimman valde därefter följande medlemmar attingä i styrelsen som ordinarie
ledamöter pä2 är:
Rune Pettersson
Carl Larsson

Till suppleanter valde stämman:
Sixten Karlsson
Niklas Thom

Omval pä2 är
Kvarstår 1 år

Till ordinarie revisor på 1 år omvalde stämman KPMG AB.

Till valberedning valdes ftiljande:
Margaretha Sundberg Kvarstår på 1 år
Jan-Olof Öhman Nyval pä2 år

$ 17 Övriga frågor:
Inga skriftliga motioner hade inkommit.
Beskärning eller eventuellt borttagande av vissa träd på samf?illighetens område
söder om foreningens fastighet diskuterades. Det beslöts att styrelsen bevakar
frågan.
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Ordfiirande
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