
Protokoll fiirt vid ordinarie ftireningsstämma med
Bostadsrättsfiireningen StenungeSlupen.

Datum: Onsdagen den 18 maj 20T1,

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kulturhuset Fregatten

$ 1 Föreningsst?imman öppnades av sittande ordföranden Rune Pettersson.

--
$ 2 Dagordningen godkiindes av stiimman.

$ 3 Till stämmans ordforande valdes Roger Eliasson.

$ 4 Till stiimmans protokollforare valdes Carl Larsson.

$ 5 För att tillsammans med ordforanden justera dagens protokoll valdes
Brith Fridlund samt Anders Björlingh. Dessa utsågs också attvara
rösträknare i händelse av votering.

$ 6 Det beslöts att stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

$ 7 Stämman fastställde röstlängden. 25 medlemmar niirvarade.

$ 8 Styrelsens årsredovisning fi)redrogs och frågor besvarades av Per-Run e Litzön.

$ 9 Revisorns berättelse ft)redrogs.

- $ 10 Stämman beslöt diirefter att fastställa resultat- och balansräkningarna.

$ 11 Stiimman beslöt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens ftirslag.

- $ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet for det gångnaverksamhetsåret.

$ 13 Stämman beslöt att för det kommande aret bevilja styrelsen ett höjt arvode på

300 kr per möte samt att utftirda vaktmästararbeten ftir foreningens skötsel
oforåindrat skall ersättas med 150 kr per timme.
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$ 14 Ståimman hade att välja 5 ordinarie styrelseledamöter och} suppleanter.

Efter ftirslag från valberedningen valde stiimman följande medlemmar att ingå i
styrelsen som ordinarie ledamöter:

Rune Pettersson Kvarstår 1 år

Carl Larsson Kvarstår 1 år

Per-Rune Litzön Omval Pälät
Marianne Eliasson Omval Pä2 är

Britt-Marie Björlingh Omval pä2 fr

Till suppleanter valde stämman ftlljande medlemmar enligt valberedningens

ftirslag:/^

$ls

$16

$17

Sixten Karlsson
Niklas Thorn

Kvarstår 1 år
Omval pä2 är

Till ordinarie revisor på I år omvalde stämman KPMG AB.

Till valberedning valde ståtnman foljande medlemmar:

Margaretha Sundberg Kvarstår på 1 år

Jan-Olof Öhman Kvarstar på 1 år

Övriga frågor:
Inga skriftliga motioner hade inkommit.

Roger Andersson frågade varfiir information inte längre anslogs i hissen på

Slupen 2. Rune Pettersson svarade att i hissen uppsatta anslag tyv?irr utsattes fiir
ftirstörelse av någon, men att de alltid finns uppsatta på anslagstavlan i entrdn

till Slupen 2.

Rnne Pettersson informerade om att vattenblandatnaibadrummen var gamla

och slitna samt att vissa backventiler inte fungerade, vilket ledde till
hanteringsproblem, felfunktioner och hö gre varmvattenko stnader.

Efter fiirslag fran Jan-Olof Öhman beskit stiimman att ge styrelsen i uppdrag att

tillse att blandarna blev utbytta, samt att kostnaden för detta bestrids av

medlemmarna då det ju rör sig om inre utrustning i lägenheten.
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