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Protokoll från årsstämma 30 mars, 2008
i Bostadsrättsföreningen Kadetten 25

1. Föreningens ordförande, Eddie Persson, förklarade stämman öppnad.
2. Den utsända dagordningen godkändes och bifogas originalprotokollet.
3. Johnny Forslund valdes till ordförande för stämman.
4. Kinga Fodor valdes till stämmans protokollförare.
5. Joakim Liljedahl och Gunilla Morinder valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. Röstlängden upprättades och godkändes enligt följande: Johnny och Kerstin Forslund, Susanne
Lehner, Ann-Christin Jensen, Roger Borchers, Eddie Persson, Carmen Fernandez, Joakim Liljedahl,
Malin Lorentzon, Britta Olsson, Håkan Selg, Kinga Fodor, Leo Odijk, Gunilla Morinder och Mats
Blomqvist.
8. Eddie Persson kommenterade förvaltningsberättelsen och Roger Borchers föredrog resultat- och
balansräkning samt budget för 2008. Ovanstående dokument bifogas originalprotokollet.
9. Ann-Christine Jensen föredrog revisorernas berättelse, bifogas originalprotokollet.
10. Redovisad balans- och resultaträkning fasttälldes.
11. Föreslagen resultatdisposition fastställdes, det konstaterades ett nollresultat.
12. Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet för det gånga året.
13. Stämman beslutade att arvode, i enlighet med tidigare praxis, ej skall utgå till styrelse och revisorer för
nästkommande verksamhetsår utan att ersättning sker genom ett par av föreningen betalda middagar.
14. Styrelsen omvaldes med följande styrelserepresentanter: Eddie Persson, Håkan Selg, Roger Borchers,
Susanne Lehner, Kinga Fodor samt suppleant: Gunilla Morinder (nyval).
15. Björn Brorson omvaldes till revisor Ann-Christin Jensen till revisorsuppleant.
16. Valberedningen omvaldes och består av Leo Odijk, Malin Lorentzon och Johan Öhman.
17. Övriga ärenden:
- Styrelsen tog upp frågan om alternativ användning av bastun: önskemål finns om att ge bastun en
chans till, förslag om att göra reklam för bastun i ex Husbladet.
- Styrelsen tog upp frågan om Husbladet ska vara kvar i pappersform? Aboslut, medlemmarna är
mycket positiva till den!
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- Budgeten för 08 godkändes
- Då fastigheten fyller 100 år nästa år kom det upp ett förslag om att tillsätta en festkommitté och fira
händelsen.
18. Stämman avslutades.
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