
Protokoll nr: 4-2012

Protokoll f6rt vid fdreningsstdmma i
Bostads rdttsfd re n i n g e n Vii kta re n
tisdagen den 13 mars 2012 kl. 19.00.

S1. Stdmmans dppnande.

Fdreningens kassdr Lars Niklasson dppnade stdmman,
och hailsade de ndrvarande medlemmarna varmt vdlkomna.

S2. Godkiinnande av daqordninq.

Dagordningen godkiindes utan fordndring.

,-_) 
Q3. Val av ordfdrande fdr stdmman.

Till strimmans ordfdrande valdes Ola Ndss6n.

$4. Val av sekreterare fdr stf,mman.

Till stiimmans sekreterare valdes Leif Wikstr6m.

S5. Val av iusterinqsmdn tillika rdstrdknare f6r stdmman.

Till sti immans justeringsmdn til l ika r6strdknare valdes Thomas
Sundstrdm och Roger Erixon.

$6. Friqa om stdmman har blivit i behdriq ordninq utlvst.

Stdmman fann att den blivit i behorig ordning utlyst.

$7. Faststdllande av rdstldnqd.

23 rdstberdttigade medlemmar/liigenheter var representerade pd
stdmman. Dessa finns upptagna pa separat rdstldngd bifogad detta
protokoll.

S8. F6redraqande av stvrelsens irsredovisninq.

Lars Niklasson foredrog 6ret for stdmman, enligt redovisning utldmnad
til lsammans med kallelse ti l l denna stdmma.
Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens drsredovisning och leigga
den t i l l  handlingarna.
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89. Fdredraqninq av revisorernas berdttelse.

Stdmman beslutade att godkdnna revisorernas berdttelse och li igga den
ti l l  handlingarna

810. Beslut om resultat- och balansrdkninq fdr 2011,

Lars Niklasson f6redrog och forklarade dven resultat- och
balansrdkningen f6r stdmman.
Stdmman beslutade att godkeinna resultat- och balansrdkningen samt
laigga den t l l l  handlingarna.

*,., Q11. Beslut om resultatdisposition.

Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens f6rslag ti l l disposition av
6rets resultat.

,-J S12. FrAqa om ansvarsfrihet f6r stvrelsen.

Stdmman beslutade enhrilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fdr
verksamhetsAret 2011.

813. Beslut om arvode till stvrelse och revisorer.

Gamla styrelsen fdreslog att nuvarande arvoden dven detta 6r behdlls
ofordndrade.
Stdmman beslutade enhril l igt att godkdnna forslaget.

S14. Beslut om inkomst- och utqiftsstat fdr 2012.

Lars Niklasson ldmnade en redog6relse utav styrelsens forslag ti l l
budget f6r verksamhets6 ret 2012.
Stdmman beslutade att godkdnna den foreslagna budgeten f6r
verksamhetsAret 2012.

-,r 

Q15. Val av stvrelseledamdter och suppleanter.

Fyra ledam0ter skall vriljas pd ett 6r och en p6 tvd dr samt en suppleant
pA ett 6r.
Valberedningens fdrslag pd ledamdter for ett Ar var Hans Gustafsson,
Jan Sahlstr6m, Lars Niklasson och Sven-Olof Soderman. F6reslagen fdr
tvA 6r var Leif Wikstr6m . Stdmman beslutade enhdlligt att vdlja
ledamdter enligt valberedningens forslag.
Valberedningens forslag ti l l suppleant var May-Britt lmhagen och
stdmman beslutade enhalligt att vii l ja henne som suppleant fdr ett 6r.
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Q16. Val av revisorer.

Revisor och revisorssuppleant skulle vailjas pA ett Ar. Valberedningens
f6rslag p6 revisor var Karin Hammarberg och som revisorssuppleanter
valdes Alexandra Lindqvist och Gert Wallin.
Stdmman beslutade enhaill igt att godkdnna forslaget.

S17. Val av valberedninq.

Stdmman beslutade enheill igt att vii l ja Roger Erixon (sammankallande)
och Annika Akerlind ti l l valberedning fOr ett Ar.

Styrelsen u ndersoker mojl ig heten med kol lektiv bostadsrdttsforsiikri ng
for att sdkra att forsdkringsskyddet tdcker samtliga liigenhetsinnehavare.
Kostnaden kommer att betalas via Vdktarens driftbudget och ej av den
enskilde ldgenhetsi nnehavaren.

Q19. Renoverinq av kdksavlopp.

Beslutades att nya styrelsen fick fullmakt av stdmman genomf6ra
stambyten fas 2 (k6ksstammar ner till k;illare) och fas 3 (kaillare).
Underlag ti l l beslut bygger pA information som gamla styrelsen gav
stdmman fore stdmmans Oppnande.

Q20. Stdmman avslutades.

Stdmman onskade att de bilder som visats vid kviil lens presentationer
laiggs ut pi Vdktarens hemsida.
Ordf6randen avsl utade foreningsstdm man.
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Justeras av.

Thomas Sundstrdm


