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1. Mötets öppnande och upprättande av närvaroförteckning

Mötet öppnades av Fredrik Johansson som hälsade alla välkomna. Därefter godkändes
den förteckning som alla närvarande medlemmar signerat.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Pehr-Olof Olofsson (representant från Peab) och
som sekreterare valdes Fredrik Johansson.
3. Val av justeringsmän

Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera stämmans protokoll valdes
Tommy Somlo och Elisabeth Punzi.
4 Fråga om kallelse till stämman har behörigen skett

Fredrik Johansson redogjorde för hur kallelsen skett och stämman förklarade att
kallelsen skett i behörig ordning.
5 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Fredrik Johansson visade och kommenterade årsredovisningen för stämman samt
svarade på medlemmars frågor.
6. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lästes upp av Fredrik Johansson.
7. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorns förslag.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att, på förslag av revisorn, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret 2001.
9. Fråga om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet för verksamhetsåret 2001 balanseras i ny räkning enligt
styrelsens förslag.
10. Fråga om arvoden
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Stämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie
föreningsstämma skall utgå enligt styrelsens förslag på 10 000 kr exkl sociala avgifter.

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelse fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes:
Åsa Eliasson - omval
Bo Ernback - omval
Fredrik Johansson - omval
Sven-Åke Johansson - omval
Per Borgström - nyval som ordinarie
Till suppleanter valdes för samma tid:
Kristina Midander - omval
Marcus Cristenson - nyval
12. Val av revisor och suppleant

Till revisor för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes:
Anders Ivdal
Till revisorssuppleant för samma tid valdes:
Jan Malm
13. Val av valberedning

Till valberedning fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma valdes:
Kerstin Sandin - omval
Harriet Almgren - nyval
Martin Volmerstedt - omval
14. Budget för 2002

Fredrik Johansson visade och kommenterade styrelsens budget för verksamhetsåret
2002.
15. Behandling av ev motioner

Motion ifrån valberedningen om att styrelsen väljs på olika mandattid hade inkommit.
Styrelsens förslag var att inte ändra mandattiderna för närvarande. För detta krävs
ändring i stadgarna med extra stämma osv. Frågan tas med, när och om det blir aktuellt
att ändra stadgarna framöver. Stämman BESLÖT att gå på styrelsens förslag att
avvakta med ändring av mandattid.
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Motion ifrån Gull-Britt Axelsson (bilägges protokollet). Mötesordförande läste upp
GA:s motion om ändring av andelstal och nedsättning av årsavgift m.m.
Styrelsens uppfattning och förslag till beslut redovisades, framgår av bilaga till detta
protokoll. Mötet beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag i samtliga punkter.

16. Övriga frågor i förväg anmälda

Ordning i soprummet diskuterades och stämman BESLÖT att styrelsen skulle förtydliga
hur källsorteringen är tänkt, både i soprummet samt med infoblad.
Cigarettfimpar på gården diskuterades. Stämman BESLÖT att inte köpa in askfat, då
problemet borde kunna lösas genom information istället.
Garantibesiktning diskuterades. Det är snart dags. Kallelse kommer.
Trapp- och gårdsstädningen diskuterades. Förslag fanns att vi själva städar. Stämman
BESLÖT att vi använder städfirma och det åligger på styrelsen att följa upp det kvalitén.
Störande fester och oordning i vissa lägenheter diskuterades. Framförallt i lägenheter
som bebos av ungdomar. Vid problem så tar styrelsen en diskussion med vederbörande
och om det fortsätter så informeras föräldrar.
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