
2.

3.

4

5

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Slören 2
tisdagen den 10 maj 2016 k|.19 i Viksängskyrkan, Arken

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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12. Fastställande av avgift
Beslutar att avgiften för år 2016 àr oförändrad

13. Val av ledamöter till styrelsen

Mötets öppnande
Föreningens ordforande, Rolf Franklind, förklarar mötet öppnat

Mötets utlysande
Mötet befinns vara utlyst i laga tid

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar Bilaga I
Fören ingens ordförande u pprättar förteckn ing över närvarande medlem mar.

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Bilaga2

Val av ordförande för mötet
Rolf Franklind

Val av sekreterare för mötet
Anita Meyner

Val av justeringsmän tillika rösträknare
Börje Tysklind, Bernt Myhr

Verksam hetsberättelse
Föreningens ekonomiansvarige, Arne Sällström, föredrar verksamhetsberättelsen för år
2015 och kan konstatera att årets resultat är vinst 42 202 kr.
Arne Sällström går igenom förvaltningsberättelsens punkt
"Viktiga händelser under året" och noterar bland annat
- att den finansiella marknaden varit till vår fördel på grund av fördelaktiga räntor, varför

ytterligare en avgiftssänkning genomfördes vid årsskiftet 2015 - 2016.
- attT st parkeringsplatser anlagts framför Ankargatan 21 .

- att motorvärmare på befintliga parkeringsplatser uppgraderats med elektroniska mätare
Stämman godkänner resultat - och balansräkning.

Revisionsberättelse
Föreningens revisorer har avlämnat sin revisionsberättelse, vilken distribuerats till
medlemmarna. Allt befinns vara i ordning och revisionsberättelsen godkänns.
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Budget 201612017
Ekonom iansvarige föred rar styrelsens förslag till budget 20 1 612017 .

Föreningens underhållsplan uppdateras kontinuerligt av Styrelsen och i budget är avsatt
medel för Fönsterprojektet.
Budget godkänns.

Omval pà2 àr
Lars-Göran Larsson
Jan Östlund

ordinarie
ordinarie

Bilaga 3



Ann Hemmingsson

Nyval pà2 àr
Ulla Eriksson

suppleant

ordinarie

Kvarstår ytterligare 1 år
Arne Sällström ordinarie
Anita Meyner ordinarie
Birgitta Grenehed suppleant

Styrelsen konstituerar sig själv i efterföljande möte.

Styrelsearvoden faststäl ls
Beslut; styrelsearvoden är oförändrad.

Val av revisor och revisorssuppleant
Roger Strömma och Anders Agren omvals som revisor respektive revisorssuppleant för
1 àr.

Val av valberedning
Omval på 1 år
Stig-Erik Westmark, Björn Jansson

Motioner
lnga motioner har inkommit.

Övriga frågor
a) lnformation om Fönsterprojektet, vilket fortskrider enligt plan.

Bostadsrättsföreningens besiktning utföres torsdagen den 12 mfl'
Viss kondens i fönster har förekommit hos Jansson, Eriksson Regattagatan 1, hos Gelin
Regattagatan 3 och hos Tysklind Ankargatan 21.

b) Trädgårdsgruppen redovisar nyheter.

Lars-Göran Larsson avtackar ordförande Rolf Franklind för hans smidiga och framåt-
syftande ledarskap i föreningen under tolv år. Blomuppsättning överräcks.

Mötets avslutande
Mötesordförande tackar för deltagande, visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet:
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Anita Meyner

Justeras

Bernt Myhr Börje
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