Bostadsrättsföreningen Talluden 1 Visby
Protokoll fört vid ordinarie foreningsstämma
2011-04-13 kl 19:00 i aulan på Visby lasarett.
$

1

Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordfötande Monica Palmö som hälsade alla välkomna.

S

2

Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

S

3

Val av stämmootdörande
Till ordförande för sfjmman valdes Andets Hansson,

10 f.

S

4

Stämmootdftitandens val av prctokollftitare
Ordföranden anmälde att han till protokollförare valt EvaJonsson, 10 f.

$

5

Val av en person som har attiänte ordftiranden iustera protokollet
Yvonne Skovshoved, 8b, valdes till att justera protokolleg jämte ordföranden.

S

6

Val av röstäknate
Yvonne Skovshoved 8b, valdes till töstäknare.

S

7

Ftäga om stämman blivit i stadgeenlig otdning utlyst
Stämman ansåg sig vara

$8

i stadgeenlig ordning utlyst.

Stytelsens åtsredovisning
Stpelsens årsredovisning för tiden 2010-01-01
handlingarna.

59

-

2010-1.2-31 behandlades och lades

till

Revisorernas berättelse
Revisoremas betättelse för tiden 2010-01-01 - - 2010-1.2-31 lästes upp. Stämman
beslutade lägga revisoremas berättelse till handlingama.

S10

Beslut om fastställande av rcsultat- och balansräkning
Stämman beslutade åstställa resultat- och balanstäkning för tiden 2010-01-01 - 201,0-12-31.

S11

S

12

Beslut om resultatdisposition
Till stämmans förfogande finns ett resukat (överskott) om 800 155 ktonor. Stämman
beslutade atg i enlighet med styrelsens förslag, balansera 800 155 kronot i ny räkning.
Ftåga om ansvarsfrihet fiir stytelseledamötetna
Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamötet ansvarsftihet för räkenskapsåret 2010.

S

13

Beslut angående antalet styrclseledamöter och suppleantet
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

$

14
,

Arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorcr och valbetedning.
Stämman beslutade aff styrelsen skall ha ett arvode på 25.000 ktonor, att fördela inom
sig, att den föreningsvalde revisom skall ha ett arvode på 500 kronoro att föreningens
aLrktoriserade externa revisor arvodetas enligt räkning och att valberedningen inte skall

ha något awode.

$15

Beslut om stämman skall utse styrelseotdftitande samt i ftitekommande fall val
av otdfiirande.
Beslutades att styrelseordförande inte skall våljas av stämman. Styrelsen skall vid
konstituerande möte inom sig utse stytelseordförande.

s16

Val av stytelseledamöter och suppleanter
Beslutades attvalja ledamöter så att stytelsen hat foliande sammansättning:

Gunnar Öberg 2c, ordinarie ledamot, onvoJ 2 ät
EvaJonsson, 10 f, otdinarie ledamot, omvall ät
Fredrik Larsson, 16 d, ordinarie ledamot, omval2 är.
Cristine Österholm, 16 e, ordinarie ledamot, nyvall fu.
Petet Lindberg22e, otdinarie ledamot, nyval? ät
Regina Göbel, 4 b, suppleant, kvarstår 1 år.
Agneta Gardinge, L0 a, suppleant, nyval2 är.
Anita Alvaeus, 2 c, suppleant, nyval2 är.

$17

Val av revisorer och revisotssuppleanter
Till foreningsrevisorer valdes enligt valbetedningens förslag:
Sören Lorentzort, 12 b, ordinariq omval2 är.
Leif Myr, 10 c, suppleang kvarstår 1 år.
Anita Levander kvarstår som föreningens auktoriserade revisor.

s18

Val avvalbercdning
Till valberedning utsågs:
Änders Hansson, 10 f, omval 1 åt, sammankallande.
Helena Håkansson, 20 a,omvall är.
Monica Palmö, 18 a,nyvaIl är.

$1e

Av styrelsen till stämman häns$utnaftägot samt av ftircningsmedlem till
ftireningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.
-Motorvärmate i Carport
Gunnar Öberg redogjorde för ett förslag till installation av motorv'1rrmarc i vissa
carportar som styrelsen tittat på. Stämman beslutade ge styrelsen i uppdrag att arbeta
vidare med forslaget.
-Lekstuga på området
Peter Lindberg visade upp ett förslag till lekstuga på området. Stämman beslutade att en
lekstuga kan uppfötas och ga.v Peter Lindbetg i uppdng att arbeta vidare med frågan.

s20

Stämmans avslutande
Ordföranden avslutade stämman.

Vid protokollet

Justetas

