
Protokoll f6rt vid fbreningsstflmma i Bostadsrflttsf6reningen Vflktaren

t+rsdag+n den 1? rrlars 2{}S5 kl' l9=0{} pS Eneberg

$1. Stiimmans iiPPnande.

Foreningens ordlo rande Han s G ustavsson tippn ade far enin gsstiimman

och hiilsade de nlirvarande medlemmafita varmt viilkomna.

$2. Codk$nnanrle av elagorelning.

Dagard:rislge$ gadkfl:rdes utan {br4ndnng=

$3. Val av ordftirande fbr stiimman.

Till stiimifi&tts ordt-drande valdes Hans Gustavsson

$4. Val av sekreterare ftir stimman.

Till siiimnians sekre terare valdes Thomas Sundstroni.

$5. Val av iusteringsmiin tillika riistriiknare.

Till stiimmans justeringsmrin tillika rosiriiknare vaides Tomas Alfredsson
och Bjdrn Smedsbers

$6. Fr*ga om stiimman har blivit i behiirig ordning utly-sf.

St4gn:nax fan-n att des blivit i behSrig ordning utlyst=

$?. Faststiillande av rdstliingd.

32 rostbe rdttigade medlemmarllagenheter var represenierade p& stamman.
Dessa finns upptagna pe separat rostliingd bifogad detta protokoll.

$8. Fiireelragning *v sffrelsens irsredovisning.

Ha:rs Gustar.'sscn &redr+g iret fbr stii:ngsla:r, enligi red+visning utilirn:rad
tillsammans med kalleise ii!! denne stiimma.

Stfimman besl-txade att i6gga siyrelsens irsredcvisniirg tili han,Jlirigania.

$9. Faststiillande av resultat och balansriikning fiir 2004.

LarsNiklasson loredrog och {arklarade frr stdrermart resultat och balans-
riikninsen.

Stiimman beslutade aft liieea resultat och balarrsriiknirrgen tili handlingarna.
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$10. Fiiredragning av revisorernas berflttelse.

Hans Gustavsson lbredrog revisorernas beriittelse.

Stdmman beslutade att liigga revisorernas beriittelse till handlingatna.

$11. Frflga om ansvarsfrihet fiir sfyrelsen.

Stiimman beslutade enhtilli gt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for

verksamhetsiret 2444.

$12. Beslut om inkomst och utgiftsstat ftir verksamhetsiret 2005.

Lars Niklasson ltimnade en redogdrelse utav styrelsens forslag till
budget for verksamhetsAret 2005.
Sttimman beslutade att godkiinna detta forslag.

$13. Beslut om arvode till styrelse och revisorer.

Hans Gustavsson frreslog att arvodet skulle hojas frin 100000kr till 104000kr.

Stiimman godkiinde detta, samt att arvodena lordelas fritt av styrelsen.

$14. Val av ordfiirande fiir fiireningen.

Stiimman beslutade enhiilligt att vtifia Hans Gustavsson till ordforande
lor ett ir.

$15. Val av styrelseledamiiter och suppleanter.

Stiimman beslutade enhiilligt att viilja Lars Niklasson och Margit Johansson

till styrelseledamdter for tvh ilr, samt Sven-Olof Soderman till suppleant ftir

ett ir.

S16. Val av revisorer.

Stiimman beslutade enhiilligt att viilja Eva Gelvis och Peter Borvin till
revisorer for ett ir.

$17. Val av valberedning.

Stiimman beslutade att valja Bertil Jinnelid (sammankallande) och
Nils Samuelsson till valberedning ftir ett 6r.
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$18. Motioner.

Motionerna foredrogs av motionsinliimnaren Tomas Steiner.
Se bifogade blad.

Motionen om reparationsfonder.
Ordloranden lorklarade att 3 o/o av byggkostnaden miste avsiittas varje 6r samt

att en stadgetindring krrivs lor att kunna genomfora en tindring av avsiittningen

till reparationsfonder. Och for en stadgeiindring kriivs tvi nya

foreningssttimmor.
Ord floranden pre senterade styre I sens ftirs I ag an gfiende reparati ons fonder.

Fdrslaget ar attpengarna siitts i en fond fcir framtida storre reparationer.
Samt att innestiLende pengar stir kvar till de tas ut.

Sttimman beslutade att styrelsen arbetar vidare enligt styrelsens forslag med att

tindra stadgarna,, samt att tvi nya firreningsstiimmor h6lls efter sommaren.

Motionen om ramavtal.
Ordforanden redogjorde for styrelsens fi.drslag giillande avtal.
Avropsavtal tecknas med olika entreprenorer.
Medlemmarna tvingas inte nddviindigtvis att anlita en viss entreprenor.
Aven andra rabattavtal som inte handlar om inre reparationer
kan tecknas med floretag.

Stiimman beslutade att styrelsen arbetar vidare med att ta fram avrops och

rabattavtal.
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$19. Stf,mman avslutades.

Vid protokollet

'J

; - i*._;

Thomas Sundstrdm

-",>.. :. { <-

Justeras av

:-26"s Alfredsson


