
Bostadsrättsföreningen Talluden 1 Visby

Protokoll fort vid ordinarie föreningsstämma
2010-06-02 kl 18:00 i aulan på Visby lasarett.

$ 1 Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Monica Palmö som hälsade alla välkomna.

S 2 Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

S 3 Yal av stämmoordfiitande
Till ordförande for stämman valdes Anders Hansson. 10 f.

S 4 Stämmoordftitandens val av protokollfiirare
Otdföranden anmälde atthan tili ptotokollförate valt EvaJonsson, 10 f-.

S 5 Val av en person som har att jämte ordfötanden iusteta protokollet
Claes Göran Häglund, 18a, valdes till att justera ptotokollet, jämte ordföranden.

$ 6 Val av rösträknare
Beslutades att vänta med valet och bata välja tösttäknate vid behov.

S 7 Ftäga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

$8 Styrelsens årsredovisning
Sryrelsens årsredor-isning föt tiden 2009-01-01 - 2A09-1,2-31 behandiades och lades till
handlingarna.

S9 Revisorernas berättelse
Revisoretnas berättelse föt tiden 2009-01-01 - - 2009-1,2-31 lästes upp. Stämman

besiutade iägga revisoternas berättelse ti1l handling tt\^.

S10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräknins för tiden 2009-01-01 - -
2009-12-31,.

S11 Beslut om resultatdisposition
Tili stämmans fötfogande hnns ett resultat (ovetskott) om 410 058 kronot. Stämman

beslutade att, i enlighet med stvrelsens förslag, balansera 410 058 ktonor i ny räkning.

$ 12 Ftäga om ansvarsfrihet fiit styrelseledamöterna
Stämman besiutade bevilja sg.relsens ledamöter ansvatsfrihet för täkenskapsåret 2009.

S 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att sgtelsen skall bestå av fem ledamötet och tte suppleantet.

$ 14 Arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.
Stämman beslutade att styrelsen skall ha ett arvode på 25.000 kronor, att ttrtdela inom
sig, att den föreningsvalde revisorn skall ha ett arvode på 500 ktonor, att föreningens
auktor-iserade exteffia tevisor arvodetas enligt räkning och att valberedningen inte ska-il

ha något arvode.
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Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val
av otdftirande.
Beslutades att styrelseordförande inte skall våljas av stämman. Styrelsen skall vid

konstituerande möte inom sig utse stvrelseordförande.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades attvålja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Monica Palmö, 18 a, ordinarie iedamot, omval2 är.
Fredrik Larsson, 16 d, ordinarie ledamot, lsrarstår 1 år.
Gunnar Öberg, 2 c, otdinane ledamot, lqrarstår 1 år.
I{ristina Engström, 22 c, ordinaÅe ledamot, omval 1 år.
EvaJonsson, 10 f, ordinade ledamot, kvarstår 1 år.
Regrna Göbel, 4 b, suppleant, omvaL 2 är.
Peter Lindbetg 22 e, suppleant, nyval 1 är.
Anna Karin Franzln,22 a, soppleant, israrstår 1 år.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till föreningsrevisorer vaides enJigt valberedningens förslag:
Sören Lorentzon,12 b, ordinade, kvarstar 1 år.
Leif Myr, 10 c, suppleant, omval 2 ät.

Anita Levander kvarstår som föreninsens auktoriserade revisor.

Val av valberedning
Tili valbetedning utsågs:
Ändets Hansson, 10 f, omval 1 år, sammankallande.
Anne Maj Pettersson, 4 a, omval 1, är.
Helena Håkansson, 20 a, nyval 1. ät.

Av styrelsen till stämman hänskiutna kägot samt av föreningsmedlem till
föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
Stämman konstatetade att inga frågot hänskjutits av styrelsen eller inkommit från
föreningsmediem.

Övriga frågor
Stytelsen lämnade medlemmarna information om diverse frågor.

Stämmans avslutande
Ordforanden avslutade stämman.

Vid protokollet Justeras

å
Andets Hansson Ciaes-Götan HäglundEvaJons


