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Bostadsf6reningen Silverdals Torg (Org.nr. 769615-8570)
Ordinarie fr5reningsstimma 201 0

Tid: MAndagen den 17 Maj kl 18:30
Plats: Skanskas huvudkontor, Risundavdgen 2, Solnan Hagasalen
N6rvarande: Riistldngd enligt bilaga 1

$ L. Stiimmans iippnande
Styrelseordfiirande Jan-Erik Fransson hiilsade alla viilkomna och fdrklarade st[mman 6ppnad.

$ 2. Faststiillande av dagordning
Stdmman beslutade att godkdnna dagordningen.

$ 3. Val av ordfiirantle vid stiimman
Stiimman beslutade att till ordforanden vid stiimman vllja Johan Mfrrtensson.

$ 4. Anmiilan av ordfiirandes val av protokollfiirare
Stdmman beslutade att till protokollftirare vid stiimman viilja Anders MiLrtensson.

$ 5. Val av tvi justeringsmiin och tillika riistriiknare
Stiimman beslutade att till justeringsmiin och tillika rdstriiknare viilja Ewfa Martinsson och
Andreas Lilja.

$ 6. Friga om kallelse till stiimman behiirigen skett
Stiimman fanns vara behdrigen utlyst.

$ 7. Uppriittande av fiirteckning 6ver niirvarande medlemmar, ombud och bitriiden
Rcistliingden faststiilldes till 43 niirvarande, se bilaga 1.

N[rvarande var dven styrelseordforande Jan-Erik Fransson, styrelseledamot Fl&kan Johansson,
stlrelseledamot Per Envall och supplezurt Elisabeth Johansson.

$ 8. Fdredragning av styrelsens irsredovisning

$ 9. Fiiredragning av revisionsberiittelse
Stiimman beslutade bordlflgga frtgan till en extrastAmma efter semestrarna 2010.

$ 10. Faststiillande av resultat- och balansriikning
Stiimman beslutade bordlflgga fr6gan till en extrastZimma efter semeskarna 2010.

$ 11. Beslut i frflga om anviindande av uppkommen vinst eller tlickande av fiirlust
St8mman beslutade bordlilgga fr&gan til[ en extrast6mma efter semestrarna 2010.

$ 12. Redovisning av slutlig kostnad ftir fiireningens hus
Stlmman beslutade bordliigga frigan till en extrastiimma efter semestrama 2010.

$ 13. Friga om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Sttimman beslutade bordliigga frAgan till en extrast?imma efter semestrarna 2010.
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$ 14. Beslut om antal styrelseledamdter och suppleanter
Stiimman beslutade att nuvarande styrelse fortsdtter till extrastiimman efter semestrarna 2010.

$ 15. Val av styrelseledamiiter och suppleanter
stlimman beslutade om omval av sittande styrelseledamdter och suppleant.

$ 16. Val av revisor och revisorssuppleant
Stiimman beslutade att byta revisionsbolag till Borevision, revisor Niclas Wrirrnfeldt och
revisor Susanne Gustafsson. Borevision Zir specialister pi bostadsriitts{iireningar och iir nigot
billigare 6n tidigare bolag (KPMG).

$ 17. Val av valberedning
Under 6ret har valberedningen best6tt av Stefan Warming, Ingrid Agren, Petra Blom och Lisa
Jonsson. Petra Blom och Lisa Jonsson har avbdjt omval. Stefan Warming, Ingrid Agren,
Cunnar Lenander och Andreas Bohman ftirklarar sig st6 till sttirnmans forfogande. Stiimman
beslutade att nuvarande valberedning sitter kvar till extrastiimman efter semestern 2010.

$ 18. Friga om arvoden
Stiimman beslutade bordliigga fr&gan till en extrastiimma efter semestrarna 2010.

$ 19. Skanskas rapportiir och fiireningens fiirhillande till Skanska
Jan-Erik Fransson meddelar att nigon rapport6r inte iir niirv'arande pi dagens stdmma, att det
iir ovanligt att en sAdan anvlnds och att det sannolikt inte kommer finnas n&gon ntirvarande
fortsiittningsvis heller.

$ 20. Motioner
Motion 1; Kent Callbo vill att stiimman beslutar be styrelsen utreda konsekvenserna av om
ft)reningens belining a/ okas eller b/ minskas, samt diirefter senast till n?istkommande stiimma
&terkommer med ett beslutsunderlag och forslag till beslut. Styrelsen fiireslir att stiimman
avslir motionen gfillande 6kad egenfi nansieri n g.

Resultat: 10 r<ister ibr motionen och 33 rdster mot motionen. Diirmed konstateras att en klar
majoritet (tre fi[rdedelar) rdstat mot motionen.

Motion 2;Eva Glendor (ej niirvarande) ftiresld.r ett vite pi 2000kr for forvaring av ftremil i
trapphusen. Styrelsen ftiresl6r att st6mman hiinvisar fr&gan till den nya styrelsen ftir
handliiggning och beslut. Stiimman beslutade att hiinvisa frigan till den nya stl,relsen.

$ 21. Stiimmans avslutande
Stiimmans ordfiirande fcirklarade den ordinarie ftireningsstiimman ar 2010 avslutad.

Justeras


