
Protokollnr'.4-2007

Protokoll fdrt vid fdreningsstdmma i
Bostads rdttsfo re n i n ge n Vii kta re n
torsdagen den 15 mars 2007 kl. 19.00 pi Eneberg

S1. Stdmmans dppnande.

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

$2. Godkdnnande av dagordninq.

Dagordningen godkdndes utan f6rdndring.

$3. Val av ordforande f6r stdmman.

Til l  stdmmans ordforande valdes Ola Ndss6n.

S4. Val av sekreterare fcir stdmman.

Til l  stdmmans sekreterare valdes Thomas Sundstrom

55. Val av iusteringsmfln t i l l ika rostrdknare.

Til l  stdmmans justeringsmdn ti l l ika rdstrdknare valdes Annika Persson och Leif
Wikstrdm.

56. Friga om stdmman har blivit i  behciris ordning utlvst.

Stdmman fann att den blivit i  behorig ordning utlyst.

57. Fastst5llande av rdstldnqd.

35 rdstberdttigade medlemmar/l i igenheter var representerade pi stdmman.
Dessa finns upptagna pa separat rostldngd bifogad detta protokoll.

S8. Foredraqning av stvrelsens irsredovisning.

Hans Gustavsson f0redrog iret fdr sti imman, enligt redovisning utldmnad
t i l lsammans med kal le lse t i l l  denna stdmma.

Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens irsredovisning och ldgga den ti l l
handl ingarna.
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59. Faststdllande av resultat och balansrdkninq fdr 2006.

Lars Niklasson foredrog och f6rklarade f6r stamman resultat och
balansrdkningen.

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

510. F6redragning av revisorernas beriittelse.

Hans Gustavsson f6redrog revisorernas berdttelse.

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

511. Friga om ansvarsfrihet for stvrelsen.

Stdmman beslutade enhdll igt att bevil ja styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsiret 2006.

S12. Beslut om inkomst och utqiftsstat for 2007.

Lars Niklasson ldmnade en redogdrelse utav styrelsens f6rslag ti l l
budget fdr verksamhetsi ret 2007 .

Stdmman beslutade enhdll igt att godkdnna detta forslag.

S13. Beslut om arvode ti l l  stvrelse och revisorer.

Styrelsen foreslog en hojning ti l l  120 000kr per ir.
Detta enligt SCB:s rekommendationer som dr 1000kr per ldgenhet.
Stdmman beslutade enhdll igt att godkdnna fdrslaget.

S14. Val av stvrelseledamciter och suppleanter.

Q1 5.

Tre ledamdter ska vdljas pa tvA 6r och en suppleant p6 ett ir.
Valberedningens forslag p6 ledamdter i ir Hans Gustafsson, Lars Niklasson
och Sven-Olov S6derman.
Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja dessa tre t i l l  ledam6ter f6r tvA ir.
Valberedningens fdrslag ti l l  ny suppleant dr Valter Mattsson.
Stdmman beslutade enhdll igt att vdlja Valter Mattsson ti l l  suppleant for ett 6r.

Val av revisorer.

Sti imman beslutade enhii l l igt att vdlja Peter Borvin t i l l  revisor, och Mona Trygg
ti l l  revisors suppleant fdr ett ir
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a1 6. Val av valberedninq.

Sti imman beslutade enhdll igt att vdlja Ola Ndss6n (sammankallande) och
Annika Akerlind ti l l  valberedning fdr ett ir.

S17. Ovr iqa anmdtda drenden.

P-forbuds milningar utanfdr Frotunagatan 16 samt Stegelbdcksgatan 12 och
14. Hans Gustavsson berdttade att styrelsen har fAtt minga olika synpunkter
pA dessa, bAde posit iva och negativa. Ddrf6r har man beslutat att ta upp frAgan
for omrostning pi stdmman.
Fdrslag 1' .Ta bort  P-forbuds mi lningar.
Forslag 2: Behil l  P-fdrbuds milningar.
DA majoriteten av stdmmans deltagare rostade for fdrslag 2, beslutades att P-
fOrbudsmAlningar behi l ls.

Leif Wikstrom stdllde en friga om den storande bilkorning som fdrekommer pi
pendlarparkeringen samt Campus parkering pa Stegelbdcksgatan.
Hans Gustavsson svarade att frigan har diskuterats pA de moten om Vdstra
Vdgen som han deltagit p6, samt att en skrivelse har skickats t i l l  kommunen i
drendet.
Annika Persson berdttade att hon har ring ti l l  polisen ndr busk6rning
fdrekommit.  Telefonnummer t i l l  pol isen 114 14. Pol isen dr dven tacksam om
man kan ta registreringsnummer.

Solveig Bj6rken stdllde en frAga om en motion som in ldmnat in t i l l  stdmman 6r
2003. Mot ionen gdl lde gemensamt el-abonnemang. Hon undrade vad som hdnt
ifr igan. Hans Gustavsson meddelade att styrelsen tyvdrr inte hade nigot bra
svar pA frigan, men lovade att ta upp den pA nytt.

S18. Stdmman avslutades.

Stdmman avslutades av ordfOranden.

Vid protokollet
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Thomas Sundstrom
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