
Protokoll frin foren ingsstdmma i BostadsrZittsforeningen Tegnergatan 1 9

M6ndag den 22 maj 2006 pir Restaurang Hoummus, Dobelnsgatan 25.

1. Stdmmans iippnande
Stdmman f6rklarades 6ppnad.

2. Dagordningens godkdnnande
Dagordningen godkdndes med ti l l i igget av punkt 19. Ovriga frigor.

3. Val av stdmmoordfiirande
Costin Mihailiescu valdes till ordf6rande f6r stdmman.

4. Anmdlan av protokollfrirare
,.-- Sanna Rue Boson anmSldes som protokollf6rare.

5. Val av justerare tillika r<istrdknare
Mikael Henriksson och Amir Victorsson utsAgs ti l l justerare ti l l ika r6strdknare.

6. Stdmmans stadgeenliga utlysande
Stdmman fanns vara stadgenligt utlyst.

7. Faststdltande av rcistldngd
Rdstldngden faststdlldes. Se Bilaga 1.

8. Fiiredragning av styrelsens irsberdttelse
Styrelsens 6rsberdttelse genomgicks.

9. Fciredragning av revisorernas berdttelse
Revisorernas berdttelse genomgicks.

10. Faststdllande av resultat- och balansrikning
Resultat- och balansrdkning faststdlldes.

11. Beslut om resultatdeposition
\- Det beslutades om deposition av resultatet enligt forslag frdn styrelsen.

1 2. F rAgan om a nsvarsf ri het fcir styrel se ledamiitern a
Det beslutades om att bevilja styrelseledamdterna ansvarsfrihet.

\- 13. Beslut om arvoden
Arvodet for styrelseledam6ter beslutades till 2500 kronor per ledamot.

14. Val av styrelseledamdter och suppleanter
Till styrelseledamoter f6r det kommande verksamhetsdret utsAg stdmman Johannes
Boson, Martin Fuxin, Mikael Henriksson, S6ren Holmlund och Charlotte Sofie Stdlnacke.
Till suppleanter utsigs Niclas Adersten och Amir Victorsson

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Som revisor utsigs Jan-Ove Brandt frin KPMG eller den han utser i sitt st€ille.

16. Val av valberedning
Til lvalberedning utsigs Brita Runsten och Monica Granbeck.
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17. Genomging av styrelsens faststdllda budget
Den av styrelsen framlagde budgeten for kommande verksamhetsAr genomgicks och
faststdlldes. Aktuella projekt dr BalkongdOrrar, Kabel-TV, Ventilationsbversyn och
sotning.

18. Av styrelsen till stdmman hdnskjutna frigor samt av fdreningsmedlem anmilt
drende

a) Balkongddrrsprojektef: stiimman beslutade att bevilja inkdp av balkongd6rrar enligt
f6rslag frin styrelsen.

19.dvriga frigor
a) Trasig f1nsterruta: fdnsterrutan i zoo-butiken har varit trasig en ldngre tid. Costin
Mihail iescu p6tog sig att tala med dgaren om detta.
b) Stddning av gemensamma utrymmen: det uppfattas skrdpigt i gemensamma
utrymmen och sdrskilt i porten och i trapphuset. Stddningen har ut6kats under 6ret, men
styrelsen pitog sig att titta pA detta.
c) S!)kerhetsd6rrar.bnskan om att styrelsen tittar pi en m6jlig gemensam upphandling av
sdkerhetsddrrar togs upp.
d) DOrr mot innergdrd; OnskemAl om att en ny dorr mot innergArden inhandlas samtidigt
som nya balkongdorrar togs upp.
e) Varmvatfen: klagom6l p6 lAngsamt varmvatten togs upp. Lars Lindgren lovade att
reglera detta.
f) Boendefdrteckning:6nskem6l om att det upprdttas en aktuell f6rteckning av boende i
huset togs upp.

20. Stiimmans avslutande
Costin Mihail iescu forklarade stdmman avslutad.

Det noteras till protokollet att samtliga beslut under stiimman togs enhdlligt.

Vid protokollet
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Sanna Rue Boson

Mikael Henriksson( lr r+)
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