
Protokollnr:4-2006

Protokoll fdrt vid foreningsstdmma i
Bostads rdttsfo re n i n ge n Vd kta re n
onsdagen den I  mars 2006 kl .  19.00 pi  Eneberg

$1. Stdmmans oppnande.

Fdreningens ordfdrande Hans Gustavsson dppnade f6reningsstdmman
och hdlsade de ndrvarande medlemmarna varmt vdlkomna.

$2. Godkdnnande av daqordnins.

Dagordningen godkdndes utan fordndring.

$3. Val av ordfcirande for stdmman.

Til l  stdmmans ordf6rande valdes Ate lt l tatmstrdm.

84. Val av sekreterare fdr stdmman.

Til l  stdmmans sekreterare valdes Thomas Sundstrom

55. Val av iusterinqsmdn ti l l ika rdstrdknare.

Til l  stdmmans justeringsmdn ti l l ika r6strdknare valdes Sven-Olov Soderman
och Britt-Marie Ortqvist Wall in

S6. Friga om stdmman har blivit i  behciris ordnins utlvst.

Stdmman fann att den blivit i  behdrig ordning utlyst.

57. Faststdllande av rcistldnqd.

30 rostberdttigade medlem mar/ldgenheter var representerade p6 stdmman.
Dessa finns upptagna pa separat rdstldngd bifogad detta protokoll

$8. Fdredragning av stvrelsens irsredovisning.

Hans Gustavsson foredrog 6ret fdr stdmman, enligt redovisning utldmnad
t i l lsammans med kal le lse t i l l  denna stdmma.

Mona Trygg framforde 6nskem6l om att status pa f6reningens lAn ska
redovisas med 6rsredovisningen.
Styrelsen lovade att ta med det t i l l  ndsta ir.

Ola Ndss6n pipekade att irsredovisningen bdr vara undertecknad av styrelsen
ndr den ldmnas ut t i l l  medlemmarna.
Styrelsen lovade att gora det hddanefter.

Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens irsredovisning och ldgga den ti l l
handl ingarna.



59. Faststdllande av resultat och balansrdkninq for 2005.

Lars Niklasson f0redrog och fdrklarade for stdmman resultat och
balansrdkningen.

Ola Ndss6n framf6rde ett onskem6l om att redovisningen av resultat och balans
specificeras mer noggrant. Man bdr inte sl6 ihop olika konton ti l l  stora poster
utan f6rklaring. Redovisningen bdr goras pi kontonivA eller med noter som
forklarar vad som dr vad.
Lars Niklasson lovade att se over detta till ndsta 6r.

Stdmman beslutade att godkdnna resultat och balansrdkningen och ldgga den
t i l l  handl ingarna.

510. Fciredragning av revisorernas berittelse.

Hans Gustavsson fdredrog revisorernas berdttelse.

Stdmman beslutade att godkdnna revisorernas berdttelse och ldgga den
t i l l  handl ingarna

511. Friga om ansvarsfrihet fdr stvrelsen.

Stdmman beslutade enhdll igt att bevil ja styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsAret 2005.

S12. Beslut om inkomst och utqiftsstat for verksamhetsiret 2006.

Lars Niklasson ldmnade en redogorelse utav styrelsens f6rslag ti l l
budget fdr verksamhetsiret 2006.

Stdmman beslutade att godkdnna detta f6rslag.

813. Beslut om arvode ti l l  stvrelse och revisorer.

Styrelsen fdreslog att arvodet skulle vara ofordndrat frin 2005
(101 000kr )
Stdmman beslutade att godkdnna detta..

S14. Val av ordforande fcir foreninqen.

Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja Hans Gustavsson ti l l  ordforande
for ett ir

515. Val av stvrelseledamoter och suppleanter.

Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja Jan Sahlstrdm samt
Thomas Sundstrdm ti l l  styrelseledamoter fOr tva ar,
Sven-Olof S6derman ti l l  styrelseledamot fdr ett Ar samt
Mona Trygg ti l l  suppleant fdr ett Ar.



81 6. Val av revisorer.

Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja Eva Gelv6s och Peter Borvin t i l l
revisorer f6r ett ir.

517. Val  av valberedninq.

Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja Ola Ndss6n (sammankallande) och
Annika Akerlind ti l l  valberedning for ett 6r.

S18. Ovr iqa anmdlda drenden.

lnga ovr iga drenden har anmdlts.

S19. Antagande av nva stadgar .

s20.

Lars Niklasson foredrog styrelsens fdrslag ti l l  nya stadgar fdr stamman.

Stdmman beslutade enhdll igt att for andra gingen godkdnna styrelsens fdrslag
ti l l  nya stadgar.

Hans Gustavsson redogjorde for att stadgarna trdder i kraft ndr de godkdnts
och registrerats av Bolagsverket

Stdmman avslutades.

Stdmman avslutades av ordf6randen.
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