
Protokoll nr: 4-2013

Protokoll fdrt vid fcireningsstdmma i
Bostadsrdttsf<iren ingen Vdktaren,
tisdagen den 26 mars 2013 kl. 19.00.

$1. Stdmmans tippnande.

Fdreningens ordforande Hans Gustavsson oppnade sttimman,
och hdlsade de ndrvarande medlemmarna varmt vdlkomna.

,.s__-, 
s2' ' Godkdnnande av daqordninq'

Dagordningen godkdndes utan fordndring.

. . . ' - - ' , /s3 .Va|avordf t i randefors tdmman.
Till stdmmans ordforande valdes Matts lmhagen.

$4. Val av sekreterare fcir stdmman.

Till staimmans sekreterare valdes Leif Wikstrom.

S5. Val av iusterinosmdn tillika rostriiknare fcir stdmman.

Till stdmmans justeringsmdn till ika rostrdknare valdes Anders Mattsson
och Leif Nordell.

S6. Friqa om stdmman har blivit i behdriq ordninq utlvst.

Stdmman fann att den blivit i behdrig ordning utlyst.

S7. Faststfillande av rcistldnqd.

21 rdstberdttigade medlemmar/ldgenheter var representerade pi
stdmman. Dessa finns upptagna pa separat rostldngd bifogad detta
protokoll.

S8. Foredraqande av stvrelsens irsredovisninq.

Lars Niklasson foredrog 6ret for stdmman, enligt redovisning utldmnad
tillsammans med kallelse till denna stdmma.
Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens Arsredovisning och kigga
den ti l l  handlingarna.
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59. Friredragning av revisorernas berdttelse.

Stdmman beslutade att godkdnna revisorernas berdttelse och ldgga den
ti l l  handlingarna

S{0. Beslut om resultat- och balansrfrkninq fdr 2010.

Lars Niklasson f6redrog och f6rklarade dven resultat- och
balansrdkningen for stdmman.
Stdmman beslutade att godkdnna resultat- och balansrdkningen samt
It igga den ti l l  handlingarna.

S11. Beslut om resultatdisposition.

Stdmman beslutade att godkdnna styrelsens forslag till disposition av
Arets resultat.

$12. Friqa om ansvarsfrihet for stvrelsen.

Stdmman beslutade enheilligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet for
verksamhetsiret 2012.

$13. Beslut om arvode till stvrelse och revisorer.

Styrelsen fdreslog att nuvarande arvoden dven detta Ar behAlls
ofordndrade.
Stdmman beslutade enhuilligt att godkdnna fdrslaget.

S14. Beslut om inkomst- och utqiftsstat fiir 2013.

Lars Niklasson ldmnade en redogorelse utav styrelsens f6rslag till
budget fdr verksamhetsAret 2013.
Stdmman beslutade att godkdnna den foreslagna budgeten for
verksamhetsdret 2013.

S15. Val av stvrelseledamtiter och suppleanter.

Tvd ledamoter skall veiljas pA tvA Ar och tre pA ett Ar samt en suppleant
pA ett 6r.
Valberedningens fdrslag pd ledamdter fdr tv6 Ar var Hans Gustafsson
och May-Britt lmhagen. Fdreslagna fdr ett 6r var Lars Niklasson och Jan
Sahlstr6m. Stdmman beslutade enhdlligt att vailja ledamoter enligt
valberedningens f6rslag. Leif Wikstrom valdes fdregAende 6r som
ledamot pd tvA dr av vilket Aterstdr ett Ar.
Valberedningens forslag till suppleant var Roger Eriksson och stdmman
beslutade enhdlligt att vailja honom som suppleant for ett 6r.
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S16. Val av revisorer.

Revisor och revisorssuppleant skulle vdljas pA ett Ar. Valberedningens
f6rslag pi revisor var Karin Hammarberg och som revisorssuppleant
Alexandra Lindqvist.
Stdmman beslutade enheilligt att godkdnna forslaget.

Q17. Val av valberedninq.

Ingen ny valberedning kunde utses. Stdmman beslutade att drendet tas
upp av styrelsen under Aret.

S18. Ovriqa anmdlda irenden.

Motionen till Arsstdmman angdende bastu med relaxavdelning fdr
Vdktarens medlemmar foreslogs beredas av den efter stdmman nyvalda
styrelsen. F6r ndrvarande saknas for dndamAlet ldmplig lokal.

$19. Stfimman avslutades.

Ordfora nden avsl utade foren ingsstdmma n.

Justeras av:

{}",1t- 4,-/fnr^
Anders Mattsson
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