Protokoll från ordinarie föreningsstämma för
Brf. Vårdsätra den 14 maj 2002.
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Stämman förklarades öppnad av Jan Svensson.
Föreslagen dagordning godkändes.
Till stämmans ordförande valdes Gunvor Pettersson, SBC.
Till protokollförare valdes Sören Jansson av ordföranden.
Elisabet Zetterberg och Robert Jensen valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
Stämman befanns vara i stadgeenlig ordning utlyst.
Röstlängden fastställdes till 21 st. röstberättigade varav en genom fullmakt. Följande
lägenheter var representerade: 2, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 127, 134, 136, 138, 142, 148,
161, 173, 182, 203, 205, 207, 220.
Styrelsens redovisningshandlingar genomgicks.
Revisionsberättelsen genomgicks.
De föreslagna resultat- och balansräkningarna fastställdes.
Styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Årets resultat, 18 109:71 kr,
balanseras i ny räkning.
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet.
Avgående styrelsens förslag till styrelsearvode för 2002 är 1,5 x prisbasbeloppet att fritt
fördela inom styrelsen för särskilda arbetsinsatser samt 1,1% av prisbasbeloppet per möte
och närvarande styrelseledamot, godkändes.
Ersättning till revisorerna sker per löpande räkning.
Valberedningens förslag till ny styrelse med Jan Svensson, Sören Jansson, Solveig
Rosén, Martin Egnér och Andrés Nyman som ordinarie ledamöter, Joakim Virtanen och
Ingrid Lind som suppleanter antogs.
Till revisor valdes Nils Pehrsson, KPMG. Vid behov utses suppleant av KPMG.
Till valberedning valdes Christina Granlund och Elisabet Zetterberg.
Till trivselkommitté valdes Atie Atay, Carina Grip Andersson, Robert Jensen, Jan
Lundgren, Elisabet Zetterberg, Daniela Uggeldahl.
Stämman uppdrar till styrelsen att i varje enskilt fall bevilja medlem tillstånd att inreda
det vindsförråd som tillhör bostaden. Tillstånd skall beviljas på villkor som står i
huvudsaklig överensstämmelse med bifogat avtal. Röstsiffrorna för detta var 16 för och 5
emot.
Stämman beslutar att i stadgarna §4, lägga till följande stycke: ”Den del av årsavgiften,
som skall täcka föreningens kostnader föranledda av att medlem för bostads- eller
förrådsändamål låtit inreda det till bostadsrätten tillhörande vindsförrådet, skall fördelas
på de berörda medlemmarna.” Röstsiffrorna för detta var 16 för och 5 emot. Detta är den
första omröstningen.
Stämman förklarades avslutad.

