Protokoll från årsstämma 25 april, 20l0
i Bostadsrättsföreningen Kadetten 25

1,. Föteningens ordförande, Eddre Persson, förklarade stämman öppnad.

2. Den utsända dagotdningen godkändes och bifogas originalprotokollet.
3. Johnny Forslund valdes till ordförande för stämman.
4. Maria Broström valdes trll stämmans protokollförare.
5. Eva \Talton och Richatd Collett valdes tili justedngsmän, tillika tösträknare.
6. Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.
7. Röstlängden upprättades och godkändes enligt följande: Johnny Forslund, I{erstin Forslund, Susanne
Lehner, Claes Hjelmer, Shane I(ing, Sven Haglund, Roger Borchers, I{ann Borchers, Pia Hedstrand,
Staffan Hedsttand, Eddre Persson, Carmen Fernandez, Richard Collett, Åsa Edwall Collett, Fnda

Liljedahl, Britta Olsson, Peter Broström, Mada Broström, AnnikaJagander, Håkan Selg, Daruel
Eriksson, Eva $7alton, ChristianJohansson, Gumlla Morinder, Mats Blomqvrst. Totalt 19 lägenheter
var röstberätugade (1fr bifogad röstlängd); dänrtöver förelåg fullmakt för Eva \Talton att företräda lgh
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Leo Odrjtk i ärendet avseende genomgångsbalkongen.

Eddie Petsson kommenterade förwaltningsberättelsen och Roger Borchers föredrog resultat- och
balanstäkmng samt budget

9.

f&

2010. Ovanstående dokument bifogas odgrnalprotokollet.

Johnny Fotslund fötedtog revisorns berättelse, bifogas odgtnalprotokollet.

10. Redovisad balans- och resultaträknurg fastställdes.
11. Föreslagen resultatdispositron faststäildes, det konstaterades ett nollresultat.

12. Stämman beviljade styrelsens ansvarsfrihet för det gänga äret.
13. Stämman beslutade att awode,

i enlighet med tidrgare praxis, ej skall utgå till

styrelse och revi.sorer

utan att ersättmng sker genom ettpar av förerungen betalda mrddagar. På ordförandens för stämman
fötslag besiutade mötet att till protokollet anteckna ett tack trll styrelsen för arbetet under det gångna
äret.
14. Styrelsen omvaldes med följande stvrelsetepresentanter: Eddie Persson, Roger Borchers, Susanne

Lehner, Guntlla Morinder, Marta Btoström (ledamöter) samt som suppleanter Daruel Eriksson (nwal)
och Shane I{ing (npral).
15.

Jonny Forslund omvaldes ;ll revisor och Sven Haglund valdes till revisorsuppleant.

16. Tdl

valberedo-g valdes Leo Odijk (sammankallande) och Staffan Hedstrand (nyvat).

t/. Ovriga

ärenden:

Eddre förklarade ärendet och diskussion vidtog. Röstmngar genomfördes som resulterade i att
medlemmarna pä egen hand har rätt att avgöra frägan om r,'rndskydd på balkongerna på rnnergården

och att en baikonggrrrpp skali tiilsättas för att ge rekommendationer beträffande utförandet.

Till balkonggrupp utsågs Daniel Eriksson (sammankallande), Sven Haglund, I{ann Borchers, fuchard
Collett samt Britta Olsson.

bifosas orismalorotokollet)
Roget förklarade ärendet och diskussion vidtog. Fyta stycken protestskrivelser inkom till styrelsen,
bifogas originalptotokollet. Frågan angående genomgångsbalkongen bordlades och hänvisades tdi
styrelsen för fottsatt beredmng inklusive undersökande av serwi.tut, säkerhetsaspekten samt priset vid
en eventuell försäljning av balkongen.
18. Styrelsen tackade

Håkan Selg for en lång och trogen t1änst som styrelseledamot. På ordförandens för

stämman förslag beslutade mötet att trll protokollet anteckna ett tack trll Håkan for hans arbete under
de gångna åren.

19. Stämman avslutades.
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