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1. Stammans oppnande
Stamman oppnas

2.

Dagordningens godkannande
Dagordningen

godkanns.

3. Val av stammoordforande
Till stammoordforande

valjs Bengt Strandas.

4. Anmalan av stammoordforandes val av protokollforare
Till protokollforare

valjs Ken Kreibom.

5. Val av tva justeringsman tillika rostraknare
Till justeringsman

6.

tillika rostraknare valjs Erika Jonvallen och Anders Lundqvist.

Fraga om stamman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Motet anser att stamman blivit stadgeenligt

7.

utlyst.

Faststallande av rostlangd
7 av foreningens

medlemmar

ar narvarande. Stamman faststaller

rostlangden.

8.

Foredragning av styrelsens arsredovisning
Bengt Strandas foredrar styrelsens arsredovisning.

9.

Foredragning av revisorns berattelse
Bengt Strandas foredrar

revisorns berattelse.

10. Beslut om faststallande av resultat- och balansrakning
Stamman beslutar att faststalla resultat- och balansrakningen.

11. Beslut om resultatdisposition
Stamman antar styrelsens forslag om resultatdisposition.

den saledes upprattade

12. Beslut om avsattning

till yttre reparationsfond

Stamman antar styrelsens forslag till yttre reparationsfond

13. Fraga om ansvarsfrihet

for 2013.

for styrelseledamoterna

Stamman beviljar styrelseledamoterna

14. Fraga om arvoden at styrelseledamoter

ansvarsfrihet

for nastkommande

verksamhetsar

Stamman antar styrelsens forslag om arvoden till styrelsemedlemmarna
foregaende

ar of orand rat mot

ar.

Stamman antar valberedningens

forslag till styrelseledamoter

och suppleanter

enligt

foljande:

Ordinarie ledamOter, valdes po 2 or:
Erica Jonvallen
Anders Lundquist
Simon Lundin
Ken Kreibom

Ordforande:
Bengt Strandas, 2ar

Ordinarie ledamOter:
Therese Hofverberg Ahl, 2ar
Suppleant:
Johan Larsson,. 2ar

16. Val av revisor
Stamman antar styrelsens forslag att aven i fortsattningen

anlita RalfToresson

forsta hand pa 2 ar.

17. Val av valberedning
Anita Jermsten Werner och Marcus Andersson valjs till ny valberedning.

som revisor. I

18. Forslag: Stadgeandring

- 2:a rostningen

Stamman beslutar efter omrostning,
andring av foreningens

med rosterna 7 for och ingen emot, att godkanna

stadgar, §11 punkt 17 tredje stycket vad galler kakelugnar. Kostnader

som ror kakelugnar kommer i fortsattningen
Forslaget pa stadgeandringen

att belastas innehavarna

bilagges protokollet.

19. Motioner
Nagra motioner

har inte kommit in till stamman.

20. Stamman avslutas
Stamman avslutas.

Vid protokollet:
~~

OrdfOrande:

SL.JZ~

t/~0111
Bengt g(randas

fullt ut.

Christina Bergstrom
Erica Jonvallen

Ritva Akerlund
Bengt Strandas
Anders Lundquist
Ken Kreibom

·

Forslag till stadgeandring: Styrelsen fOreslar en andring av foreningens stadgar, §11 punkt 17 tredje
stycket vad galler kakelugnar. Kostnader som ror kakelugnar kommer i fortsattningen att drabba
innehavama fuUt ut.

Bostadsr1:ittsfOreningen svarar for reparationer av
ledningar for avlopp, varme, gas,
elektricitet, informationsoverforing
och vatten, om
foreningen har forsett lagenheten med
ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet.
Detsamma galler for ventilationskanaler.

Foreningen har darutOver underhallsansvaret for
ledningar for avlopp, gas vatten som fOreningen
forsett lagenheten med och som inte ar synliga i
lagenheten. Bostadsrattsforeningen
ansvarar vidare fOr underhall av radiatorer och
varmeledningar i lagenheten som foreningen
forsett lagenheten med. Foreningen svarar ocl<sa
fOr rol<gangar (ej rokgangar i kal<elugnar)
ooh ventilationsl<analer
lagenheten mea.

som fOreningen

forsett

Om lagenheten ar utrustad med kakelugn
svarar bostadsrattshavaren
for dess funktion
och reparation, och for kostnader for atgarder i
rokgang som behOvs for dess funktion
exempelvis: sotning, provtryckning
och tatning.

Bostadsrattsforeningen
svarar for reparationer
ledningar for avlopp, varme, gas,

av

elektricitet, informationsoverforing
och vatten, om
foreningen har fOrsett lagenheten med
ledningarna och dessa tjanar fler an en lagenhet.
Detsamma galler for ventilationskanaler.

Foreningen har darutover underhallsansvaret for
ledningar for avlopp, gas vatten som foreningen
forsett lagenheten med och som inte ar synliga i
lagenhetel). BostadsrattsfOreningen
ansvarar vidare fOr underhall av radiatorer och
varmeledningar i lagenheten som foreningen
forsett lagenheten med.
Foreningen

svarar for ventilationskanaler

som

,oreningen'OrseltIligenhetenme~
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