Brf Hornsgatan 39

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

6.

valjs Ken Kreibom.

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

7.

utlyst.

Faststallande av rostlangd
14 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

for 2014.

13. Fraga om ansvarsfrihet 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 ar att ersattning for suppleanten
suppleanten

Forandring fran

utgar med 500:-/ styrelsemote

som

narvarar pa.

Stamman antar valberedningens

forslag till styrelseledamoter

och suppleanter

enligt

foljande:

~Ordinarie

ledamoter,

valdes pa 2 ar:

Anne-Louise Ekberg
Susanna Ahlberg

Ordforande

Bengt Strandas har meddelat styrelsen och valberedningen

ordforande

i samband med arets stamma. Valberedningen

ersattare till ordforandeposten.
ytterligare

Bengt har vanligheten

att han viii avga som

har dock inte funnit nagon

att kvarsta som ordforande

och valdes

ett ar som ordforande.

Ordinarie ledamOter,
Bengt Strandas

1 ar kvar

Anders Lundquist

1 ar kvar

Therese Hofverberg Ahl

1 ar kvar

Ken Kreibom

1 ar kvar

Anne-Louise Ekberg

2 ar kvar

Susanna Ahlberg

2 ar kvar

Suppleant:
Johan Larsson

w

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

anlita Ralf Toresson som revisor. I

forsta hand pa 2 ar.
17. Val av valberedning
Anita Jermsten Werner och Erica Jonvallen valjs till ny valberedning.

18. Motioner
Motion om balkong for 4:orna har inkommit.
Stamman beslutar att ta stallning till motionen
till styrelsen, som gor att berorda brf-innehavare
placeringen av balkongerna.

nar en beskrivning och ritning har inkommit
kan ta stallning till utformningen

I sedvanlig ordning skall aven en eventuell

balkongbyggnation

godkannas av stadsbyggnadskontoret.

Fraga om stadning av allmanna utrymmen
Beslots att kontrakterad

stadfirma

och specifikt vindsutrymme

Stamman avslutas
Stamman avslutas.

J20~

_

Ken Kreibom

Ordforande:

;!2e-v. _l S~~
BengtSt~

togs upp.

utokar sin stadning ( till en borjan 199r )med en

genomgang och stadning av dessa utrymmen.

och

