
Protokoll ftrt vid ordinarie fiireningsstämma med
Bostadsrättsfiireningen Stenun geSlupen.

Datum: Onsdagen den 21 maj 2014

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kulturhuset Fregatten

$ 1 Föreningsstiimman öppnades av sittande ordftiranden Rune Pettersson.

$ 2 Dagordningen godkiindes av stämman.

$ 3 Till ståimmans ordftirande valdes Roger Eliasson.

S 4 Till stämmans protokollftirare valdes Carl Larsson.

$ 5 För att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes
Margita Wilson samt Jan-Olof Öhman. Dessa utsågs också attvara
röstråiknare i händelse av votering.

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

$ 7 Stämman fastställde röstliingden. 29 medlemmar närvarude.

$ 8 Styrelsens årsredovisning ftiredrogs och frågor besvarades av Per-RuneLitzön.

$ 9 Revisorns berättelse föredrogs.

$ 10 Ståimman beslöt diirefter att fastställa resultat- och balansr?ikningarna.

$ 11 Stiimman beslöt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens ft)rslag.

$ 12 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir det gångna verksamhetsåret.

$ 13 Stämman beslöt att ftjr det kommande året bevilja styrelsen ett oftirändrat
arvode på 300 kr per möte samt att utftirda vaktmästararbeten fiir ftireningens
skötsel oftjrändrat skall ersättas med 150 kr per timme.
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$ 14 Stämman hade att välja6 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant.

Efter ftirslag fran valberedningen valde ståimman följande medlemmar att ingå i
styrelsen som ordinarie ledamöter:

Rune Pettersson Omval pä T är
Carl Larsson Omval pä2 är
Barbro Finndin Kvarstår 1 ar
Per-Rune Litzen Omval på 1 år
JanZetterberg Nyval pä 2 är
Georg Finndin Nyval pä 2 är

Till suppleant valde stämman ftiljande medlem enligt valberedningens örslag:

Ame Berggren Nlwal pä2 ttr

$ 15 Till ordinarie revisor på I ar omvalde stiimman Micael Henningsson.

$ 16 Till valberedning valde ståimman ftiljande medlemmar:

Margita Wilson Omval pä2 ån

Jan-Olof Öhman Kvarstår | är

$ 17 Mötesordft)randen Roger Eliasson föreslog en frirändring av dagordningen
så att lantmätare Christine Karlssons information om de av ST-Hem initierade
ft)rslagen gällande:

ftirändringar av loreningens markägande runt den egna fastigheten
ombildande av den nuvarande samfiilligheten till en gemensamhetsanläggning

samt diskussion och beslut i dessa frågor flyttades upp hit till $17.
Äterstående punkter på dagordningen skulle sedan tas upp efter detta.
Detta beslöts av stämman.

Lantmätare Christine Karlsson redogjorde sedan för, och forklarade, de
ar,talsforslag hon utarbetat i dessa två frågor.
Efter diskussion beslöt stiimman att ftreningen skall acceptera dessa
avtalsftirslag samt uppdrog åt sty'relsen att slutft)ra ftrhandlingama med
ST-Hem och underteckna avtalen.

$ 18 Ett ft)rslag till föriindringar i stadgarna orsakade av riksdagens beslut om
möjlighet till uttag av avgift vid andrahandsuthyrning diskuterades.
Samtliga nåirvarande medlemmar accepterade ft)rslaget till nya stadgar varför
detta antogs en ftirsta gång.
Det beslöts också attkalla till en extra stämma dåir stadgeändringarna tas upp en
andra gang och där även de stadgeiindringar som omniimns i ftiljande paragraf
tas upp.
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$le

$20

$21

Ett ftirslag till föråindringar i stadgarna orsakade av den av ST-Hem initierade
forändringen av markägarftjrhållandena runt fastigheten, se $ 17, vilken leder till
att frireningen kommer att äga marken under de belintliga uteplatserna,
diskuterades.
Samtliga niirvarande medlemmar accepterade fiirslaget till nya stadgar varfiir
detta antogs en ftirsta gång. Se även $ 18.

Irrga andra frågor hade av styrelsen hänskjutits till stiimman.
Inga skriftliga motioner hade inkommit.

Mötesordftiranden avslutade slämnan.
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