
Protokoll ftirt vid ordinarie fiireningsstämma fiir
Bostadsrättsfiireningen Solskenet i Lund den 10 maj 2009 i Lund

Mötet öppnades av Mikael Andersson som hälsade de närvarande välkomna.

s1
Val av ordfiirande vid stämman och anmälan av stämmoordfiirandens val
av protokollfiirare
Mikael Andersson valdes till ordftirande vid ståimman.

Ordfiiranden vid ståimman anmälde Erika Wickenberg som sitt val av protokollforare.

$2
Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkändes.

s3
Val av en eller fvå justeringsmän
Susanne Persson valdes att jiimte ordfiirande justera protokollet.

$4
tr'rågan om ftireningsstämman blivit utlyst i trehörig ordning
Stiimman beslutade att ftireningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

$s
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkiindes.

$6
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Styrelsens årsredovisning foredrogs.

Revisorns revisionsintyg ftiredrogs.

$7
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur
vinsten eller fiirlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Den av styrelsen framlagda resultatråikningen och balansriikningen per den 31

december 2008 fastställdes.

Enligt styrelsens och förslag till disponering av årsresultatet beslutades att de till
ståimman tillgiingliga medlen disponeras enligt ftilj ande :

Avsättes i ny riikning 1 146 SEK

$8
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Sfyrelsen beviljades ansvarsfrihet ftir 2008 års örvaltning.



$e
Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Beslutades att arvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter och till av fiireningen vald

revisor.

$10
Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Föreningsstiimman beslutade att ftir tiden fram till slutet av nästa ordinarie

ftireningsstiimma välja sju (7) styrelseledamöter och fem (5)styrelsesuppleanter.

$11
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Stiimmanvalcle, lor tiden fram till slutet av nästa ordinarie ftireningsstiimma, Mikael

Andersson, Nils Bergbom, Kenth Hemtman, Marie Melin, Äsa Persson Bimoseto,

Susanne Persson, Erika Wickenberg till styrelseledamöter samt Nadja Stoltz, Göran

Johansson, Anders Nilsson, Catrin Hagman, Daniel Frd.imark till styrelsesuppleanter.

$12
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Till av ftireningen vald revisor ftir tiden fram till slutet av nåista ordinarie

ftireningsstiimma utsågs Jesper Olavi.

s13
Val av valberedning
Ståimman valde Jonas Niklasson samt Mohamed Amrane till valberedning.

$14
Övriga ärenden som ska tas upp på ftireningsstämman enligt tillämplig lag om

ekonomiska fiireningar eller fiireningens stadgar-
Advokatfirman Axelsson & Nilsson informerade om den pågående

ombildningsprocessen

Styrelsen informerade om kommande besiktning samt enkät for notering av fel och

brister i lägenhet och fastighet. Sarnt informerade om att den kommer delas ut i alla

brevlådor den 10/5 2009

$1s
Stämmans avslutande
Ordftirande ftirklarade stiimman avslutad.

Äfid protokollet
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