
PROTOKOLL 

Art Ordinarie föreningsstämma 

Tid: 1997-04-23 kl 19.30 

Plats: Carlskyrkan, Lilla salen 

Närvarande: 22 medlemmar 

$1 Öppnande Bo Svanholm hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 
stämman öppnad. 

$2 Val av ordf Till ordförande för stämman valdes Bo Svanholm 

- $3 Val av sker. Till sekreterare för stämman valdes Bert Grahn 
i 

$4 Val av sekr./ Till justerare valdes Helene Rehnfors och Claes Håkan Lindroth 
röstraknare 

Pi "3 $5 Kallelse Stämman förklarades behörigen utlyst. 

$6 Röstlängd Röstlängden ersattes med närvarolista. 

$7 Val av styrelse Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter. Därefter företogs följ ande val. 

Y1 
Bo Svanholm 1 år ordförande 

$%o Ulf Persson l år ,; /' "/cp 7 " j  J 

Bertil Eriksson 2 år 
Gunnar Helgesson 2 år 
Gunnar Stenvall 2 år 
Helene Rehnfors 2 år 

Suppleanter: 
Anders Eriksson 2 år 
Christine Grundström l år 
Hans Skoglund l år 

1 

$8 Val av revisorer Till revisorer valdes: 

Anita Karlsson 
Bert Grahn 
Revisorsuppleant: Lars Hasselgärde 

$9 Val av valberedn. Till valberedning valdes (se även val av städledare): 

Stellan Andersson sammankallande 
Sture Arvidsson 
Birger Gustafsson 
Nelson Sherman 



$10 Val av 
festkommite 

5 11 Skötsel av 
gemensamma 
anläggningar 

$ 12 Övriga frågor 
Y 

Till festkommite valdes: 
Lennart Rehnfors 
Nils Miiggström 
Bo Svanholm 

Till städledare valdes fram till 1998-04-3 0: 

Område Ordinarie Ersattare 
1 Stellan Andersson Rolf Rahm 
2 Sture Arvidsson Tor Aronsson 
3 Birger Gustafsson Lennart Rehnfors 
4 Nelson Sherman Sverker Brodin 

Någon särskild framställan från styrelsen eller motion från medlemmar hade e 
inkommit. i 
Hannes Karlsson tog upp frågan om ersättning till styrelsen. Han ansåg att 
ersättningen borde vara högre med hänsyn till det arbete som måste läggas 
ned i en förening av typ Gnejsen. Att leja (köpa tjänster) for sådant arbete 
blir säkert mycket dyrt för foreningen. Ett antal inlagglfrågor noterades. i 

Bo Svanholm konstaterade att budget for 1997 tagits vid tidigare stämma. 
Någon förändring hade dock inte kungjorts till dagens stämma. 
Ändringsförslag kunde därför inte behandlas. 

Einar Lestander föreslog att styrelsen påtalar for kvarteret Bärnstenens 
styrelse den obehörig trafik som forekommer genom vårt kvarter. 

5 13 Meddelanden Bo Svanholm redogjorde for vidtagna åtgärder under tiden 1997-02-27-- 
1997-04-23. Informationens huvudsakliga innehåll fi-amgår av bilaga. 

(3 l 
'w;. $ 14 Stämmoprotokoll Protokollet utdelas till samtliga medlemmar. 

Avslutning Ordforanden avslutade mötet med att rikta ett tack till avgående 
1 styrelseledamöter. Blommor kommer att Överräckas vid senare tillfalle. 

Vid protokollet 

Bo Svanholm 
ordf. 

Claes-Håkan Lindroth I 

Skyddat mot plagiering av namnteckning

Skyddat mot plagiering av namnteckning




