
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med
Bostadsrättsfiireningen StenungeSlupen.
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Torsdagen den 30 maj 2013

Kl. 18.00

Kulturhuset Fregatten

Föreningsståimman öppnades av sittande ordftiranden Rune Pettersson.

Dagordningen godkiindes av ståimman.

Till stämmans ordftirande valdes Roger Eliasson.

Till stämmans protokollftirare valdes Carl Larsson.

För att tillsammans med ordfiiranden justera dagens protokoll valdes
Ulla Hultön samt Georg Finndin. Dessa utsågs också attvara
röstriiknare i hiindelse av votering.

Det beslöts att sttimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stiimman fastställde röstlängden. 3 0 medlemmar niirvarade.

Styrelsens årsredovisning ftiredrogs och frågor besvarades av Per-RuneLitzön.

Revisoms berättelse ftiredrogs.

Ståimman beslöt dåirefter att fastställa resultat- och balansriikningarna.

Stämman beslöt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens ftirslag.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslöt att ftjr det kommande året bevilja styrelsen ett ofriråindrat
arvode på 300 kr per möte samt att utftjrda vaktmästararbeten ftir ftireningens
skötsel oftirändrat skall ersättas med 150 kr per timme.
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sttimman hade att välja 5 ordinarie styrelseledamöter och 3 suppleanter.

Efter ftirslag fran valberedningen valde stiimman ftiljande medlemmar att ingå i
styrelsen som ordinarie ledamöter:

Till suppleanter valde stii{nman ftiljande medlemmar enligt valberedningens
ft)rslag:

Rune Pettersson
Carl Larsson
Per-Rune Lrtzön
Barbro Finndin
Irene Andersson

Georg Finndin
JanZellerberg
Lars-Inge Bemtsson

Margita Wilson
Jan-Olof Öhman

Kvarstår 1 år
Kvarstår 1 år
Omval på I år
Nyval pä2 år
Kvarstar 1 år

Nyval pä2 än

Nyval pä2 ån

Kvarstår I år

Nyval päl åx

Omval pä2 år

/:

Till ordinarie ievisor på I år valde stiimman auktoriserade
redovisningskonsulten Micael Henningsson, Stenungsund.

Till valberedning valde stiirnman ftljande medlemmar:

Inga frågor hade av styrelsen hrinskjutits till stiimman.
Inga skriftliga motioner hade inkommit.
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$18 Mötesordföranden avslutade stiimman.

Justerare
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Protokollförare


