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Protokoll fcirt vid ftireningsstdmma i
Bostadsriittsf<ireningen VAktaren
torsdagen den 13 mars 2008 kl. 19.00.

Q1. Stammans dppnande.

Foreningens ordforande Hans Gustavsson clppnade stemman,
och hdlsade de narvarande medlemmarna varmt valkomna.

82. Godkannande av daqordninq.

Dagordningen godkendes utan fdrandring.

S3. Val av ordfdrande fdr stamman.

Ti l l  st immans ordforande valdes Ola Nassen.

54. Val av sekreterare fiir stdmman.

Ti l l  stdmmans sekreterare valdes Thomas Sundstrom

S5. Val av iusterinqsm5n tillika rtistrdknare.

Ti l l  stemmans juster ingsman t i l l ika rostraknare valdes Br i t t -Marie Niss6n och
Leif Wikstrom.

86. Friqa om stdmman har blivit i behciriq ordninq utlvst.

Stamman fann att  den bl iv i t  i  behorig ordning ut lyst .

i7. Faststdllande av rcistlSnqd.

7 ) a . ^ ^ r l ^ ^ . ^ . 4 i ^ ^ ,.  '  ' . , ' , . ,=' . , , 'v.de medlemmar/lagenheter var representerade pa stamman.
Dessa finns upptagna pd separat rostlangd bifogad detta protokoll.

S8. Fdredraqninq av stvrelsens arsredovisning.

Hans Gustavsson foredrog iret for stdmman, enl igt redovisning ut lamnad
ti l lsammans med kal lelse t i l l  denna stamma.

Solveig Bjorken papekade att det pa sidan ett inte anges vem som ar revisor
och vem som ar suppleant. Styrelsen lovade att andra detta till nesta ar.
Stamman beslutade att godkanna styrelsens drsredovisning och legga den till
handlingarna.
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S9. Faststdllande av resultat och balansrdkninq f6r 2007.

Lars Niklasson fdredrog och forklarade for stamman resultat och
balansrdkningen.

Stamman beslutade att godkanna resultat och balansrakningen och lagga den
ti l l  handlingarna

S10. Fi iredragninqavrevisorernasberi i t telse.

Stdmman beslutade att godkanna revisorernas berattelse och lagga den
ti l l  handlingarna

$11. Freqa om ansvarsfr ihet f6r stvrelsen.

Stamman beslutade enhalligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsaret 2007.

S12. Beslut om inkomst och utqiftsstat f6r 2008.

Lars Niklasson lamnade en redogdrelse utav styrelsens fdrslag till
hrdoct for verkqamhetsaret 2008

Leif Wikstrom hade ett onskemdl om att tidigare drs budgetar kunde
presenteras pd samma sida som arets. Detta for att lattare kunna jdmfora de
olika dren. Styrelsen lovade att se over detta till ndsta dr.
Stamman beslutade enhdl l igt  at t  godkanna detta forslag.

S13. Beslut om arvode till stvrelse och revisorer.

Styrelsen foreslog at t  nuvarande arvode behdl ls.
Stamman beslutade enhal l igt  at t  godkanna f6rslaget.

S{4. Val av stvrelseledamdter och suppleanter.

Tvd ledamoter ska vdljas pd tva dr och en suppleant pa ett ar.
Valberedningens forslag pe ledamOter ar Jan Sahlstrom och Thomas
Sundstr0m.
Stemman beslutade enhal l igt  at t  vdl ja dessa tvd t i l l  ledamoter for tvd ar.
Valberedningens fdrslag t i l l  suppleant dr Val ter Mattsson.
Stamman beslutade enhdl l igt  at t  vdl ja Valter Mattsson t i l l  suppleant for et t  ar.

S15. Val av revisorer.

Ny revisor och revisorssuppleant ska vdljas p5 ett 6r.
Valberedningens forslag pd ny revisor ar Karin Hammarberg och
revisorssu ppleant.  Mona Trygg.
Stamman beslutade enhdl l igt  at t  godkanna detta forslag.
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816. Val av valberedninq.

Stamman beslutade enhdl l igt  at t  val ja Ola Nass6n (sam mankal lande) och
Annika Akerl ind t i l l  valberedning for et t  ar.

817. Ovr iga anmdlda Srenden.

Hans Gustafsson berattade om styrelsens arbete med att fa ner elkostnaderna
for foreningen. Han redovisade aven ett forslag pdr att ansluta sig till vindkraft.
Styrelsen hade inga fdrdiga forslag i dagslaget utan arbetar vidare med fragan.
Stdmman onskade att  informat ionen om vindkraft  skul le laggas ut pd hemsidan.

S18. Stamman avslutades.

Stamman avslutades av ordforanden.

Vid protokollet

Thomas Sundstr0m
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Protokol l  fort vid foreningsstam.na i  Bostadsfattsforeningen Vaktaren den 13 mars 2008


