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Stiimman dppnas av Kent Petersson.

Stiimman beslutar att till stiimmoordftrande utse Kent petersson.

Som protokollfdrare anmiiler ordfdrande Henrik Almqvist.

Niirvaroft)rteckning uppriittas dver niirvarande medlemmar och representerade
bostadsriitter.
Antal rcistberiittigade ar 26 st.
Stiimman beslutar att faststdlla frirteckningen sflsom rdstliingd ft)r stiimman.

Sttimman beslutar att faststdlla fdreliggande forslag till dagordning f<ir stiimman.

Stiimman beslutar att jamte ordforande utse Erkki Rangin och
Gert Tiderius till att justera dagens protokoll.

Ordloranden meddelar att medlemmarna kallats till stiimman genom personlig
kallelse den 3 Maj.
Stiimman beslutar att kallelse skett i behorig ordning.

Styrelsens flrsredovisning med diiri intagen resultatriikning fdr 2014 samt balans-
rflkning per 3Il12 2014 som fdre stiimman tillstiillts samtliga medlemmar, be-
handlas genom att Christoffer Werhof frin HSB och ordfdranden fciredrar och
kommenterar vid behov och frflgor.

Stiimman beslutar att med godkiinnande liigga forvaltningsberittelsen till hand-
lingarna.

Torbj<irn Siill f<iredrar revisorernas beriittelse dver
granskningen av fcirvaltningen och riikenskapema for ir 2014.

Stiimman beslutar att med godkiinnande liigga revisionsberittelsen till handlin garrra.

Stdmman beslutar att faststiilla den i irsredovisningen intagna resultat- och balans-
riikningen.

Stiimman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet f6r 2014 irs f<irvaltning.

Ordforande ft)redrar styrelsens fcirslag till beslut avseende disposition av 6rets
resultat vilket innebiir

Reservering till fond for yttre underhill enligt underhillsplan I 500 000 kr
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Iansprflktagande av fond fdr yttre underhill
Balanserat resultat

654 369 kr
3 965 501 kr

Sttimman beslutar att disponera 6rets resultat enligt styrelsens forslag.

$13 Arvoden Ordfcjranden redogor f6r de arvoden som f n utgir till den av fdreningen valde

revisorn och styrelsen samt att enligt styrelsens forslag skall foljande arvoden utgi
fdr tid intill dess niista ordinarie foreningsstiimma hflllits:

Fdreningsvald revisor 2000 kronor

Styrelsens ledamoter och
suppleanter 66 750 basbeloPP

att fdrdelas enligt styrelsens beslut.

Sammantriidesarvode 445 kronor

Stdmman beslutar enligt fdrslagen.

$ 14 Val av Valberedningen meddelar att mandattiden vid denna stiimma utgir for
styrelse ordinarie styrelseledamdtema:

Kent Petersson, Ann-Ikistin Linderberg och Anders Denwall

samt suppleanten:

Henrik Almqvist

Samt att suppleanten

Oskar Hagberg

pi egen begiiran har liimnat till uppdrag i foftid.

Stiimman beslutar att som ordinarie styrelseledamot/m<iter utse

Kent Petersson, Ann-Kristin Linderberg och Anders Denwall

intill fdreningsstiimm an 20 17 .

Stiimman beslutar att som styrelsesuppleant/er utse

Henrik Almqvist

intill foreningsstiimm an 20 17 .

' Samt genom fyllnadsval som styrelsesuppleant utse

Patricia Fors

intill fcireningsstlmm an 20 | 6.

$ 15 Val av Stiimman beslutar att utse



revlsor
Torddrn Siill

till ordinarie revisor intill foreningsstdmman 2016'

Stlmman beslutar att utse

Lennart Morking

ti ll revisorsupp leant intill foreningsstiimman 20 | 6'

$16 Val av val- Stdmman beslutar att utse

beredning
Helena Forsaeus - Sammankallande
Maria Gerhandsson Stihl
Petra Ward

till valb eredning intill fdrenings stiimm an 20 | 6.

$ 17 Val av Ordfriranden meddelar att fdreningen har ratt attutse I fullmiktigeledamot

fullmiiktige- jdmte lika antal suppleanter i HSB Skine.

ledamot i
HSB Stlmman beslutar att utse

I(ent Petersson

till fullmakti ge ledamot inti 11 fdrenings stiimman 20 | 6 .

St[mman beslutar att utse

Kerstin Friberg

till fullmaktigesuppleant intill foreningsstiimman 20 I 6.

$ l8 Motioner

En motion om att mojliggora att fdreningslokalen anviinds som giistliigenhet har

inkommit. Styrelsen f<ireslir att motionen bifalles. Motionen bifalles av stiimman.

$19 ovrigt 
Frigor kring bredbandets hastighet behandlades.

Frigor om f?irdigstiillandet av planket framfdr avfallscontainern besvarades av Erkki.

Bengt Stenberg meddelar att kontaktuppgifter till valberedningen delas ut om

nigon vill nominera nigon till styrelsen.

$20 Avslutning Ordfdrande ftirklarar foreningsstiimman avslutad.

Vid protokollet

Henrik Almqvist



Justeras

#,R/.Erkki Rangi


