
P rotokol I frin fiiren i n gsstlm ma i Bostads rittsfiiren i ngen
Tegn6rgatan 19 tisdagen den 22maj2OO7 pi Gaf6 Alice,
Tegn6rgatan 19

1. StSmmans dppnande

Stdmman forklarades dppnad.

2. Godkinnande av dagordningen

Av styrelsen foreslagen d agord n ing fdr foren ingsstiimman god kdndes.

3. Val av stimmoordfiirande

Till ordforande f6r stdmman valdes Anders Olin

4. Anmdlan av stimmoordfiirandens val av protokollfiirare

Sara Falck anmdldes att fora protokollet.

5. Val av protokolljusterare tillika riistriknare

Nils Montan och Lars Lindgren valdes till protokolljusterare tillika rdstrdknare.

6. Friga om stimman blivit istadgeenlig ordning utlyst

Det konstaterades att stdmman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. FaststSllande av riistldngd

R6stldingd faststdlldes i enlighet med bilaga 1.

8. F6redragning av styrelsens irsredovisning

Sdren Holmlund redogjorde oversiktligt for Arsredovisningen, vilken bifogats
kallelsen till f0reningsstdmman.

9. Fiiredragning av revisorernas ircberlttelse

Ordforanden redogjorde fdr revisorernas slutsatser i irsberdttelsen, vilken
bifogats kallelsen till foreningsstdmman.



l0.Beslut om faststlllande av resultat - och balansrikning

Resu ltat - och ba lansrdkn i ngen fastst€illdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Den av styrelsen foreslagna resultatdispositionen faststdilldes.

1 2. Friga om ansvarcfri het f6r styrelseledam6terna

Styrelsen beviljades ansvarsfri het for redovisn ingsperioden.

13.Beslut om aruode till styrelseledam6ter och revisorer f6r nistkommande
verksamhetsperiod

Arvodet till styrelsen for ndstkommande period faststdlldes till 60 000 kronor,
inklusive sociala avgifter, att fordelas mellan styrelseledamoterna pi sditt
styrelsen beslutar.

Det beslutades att ersdttning till revisorerna skall betalas enligt lOpande
rdkning pA siitt tidigare skett.

14.Val av styrelseledamdter och suppleanter

Till styrelseledamdter fram till ndsta f6reningsstdmma valdes, i enlighet med
valberedningens forslag, Mikael Henriksson, Sdren Holmlund, Charlotte Sofie
StAlnacke, Bita Fakhri, Sara Falck, Anders Olin och Lars Lindblad. Till
styrelsesuppleant valdes Niclas Adelsten.

15.Val av revisorer och revisolssuppleanter

Till revisor valdes Jan-Ove Brandt och den suppleant han utser.

16.Val av valberedning

Till valberedning valdes Britt Runsten och Monica Granbeck.

1 7. Genomging av styrelsens faststil lda bud get

Styrelsens budget faststdlldes med den justering betrdffande styrelsens
arvode som foljer av punkten 13 ovan.



18.Av styrelsen till stlmman samt av fiireningsmedlem anmllt drende

1. Forslag til l stadgeiindring

Frdgan bordlades. Det uppdrogs 6t styrelsen att gd igenom foreslagna
dndringars forenlighet med gdllande lagstiftning, varefter extra
f6reningsstiimma skall h6llas i frAgan.

2. Sdkerhetsdorrar

Det uppdrogs At styrelsen att ndrmare utreda frigan om sdkerhetsdorrar,
frin s6vdl ett kostnads - som utseendeperspektiv.

3. och 6. Balkongdorrar

Det uppdrogs At styrelsen att tillse att byte av balkongdorrar verkstdlls i
enlighet med beslut pA f6reningsstdmma den 22 ma12006

4. Brandvarnare

Det uppdrogs At styrelsen att kontrollera att alla har en brandvarnare
installerad.

5. Treglasfonster 6t gatan

Det uppdrogs 6t styrelsen att ndrmare utreda kostnaderna och
f6ruts€ittningarna i Ovrigt f6r detta, med beaktande av att Atgdrderna inte fAr
medf6ra att bytet av balkongdorrarna f6rsenas.

7 - I FrAgor rorande portens utseende

Det uppdrogs 6t styrelsen att tillse att porten/entr6n iordningsstdlls.

10. Treidgirdsgrupp

Det konstaterades att ingen har intresse av att ingA i en trddgArdsgrupp.

11. Cykelstall pA girden

Det uppdrogs 6t styrelsen inf6rskaffa ett cykelskjultill girden.

12. Arvode till styrelsen

Det konstaterades att fr6gan r6rande styrelsens arvode redan har
behandlats.



l9.Ovriga frigor

Det konstaterades att inga dvriga frAgor anmiildes.

20. Stimmans avslutande

Ordforande f6rklarade stdmman avslutad.

Det antecknas att samtliga beslut under stdmman togs enhiilligt.
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