
   
 
 
 
 
 

Protokoll från föreningsstämma  
onsdagen den 26 maj klockan 19.00 i Fridhemsskolan 

 
 
 
1. Bo Loverfelt öppnade mötet och välkomnade alla. 
 
2. Dagordningen godkändes. 
 
3. Till stämmoordförande valdes AnnChristine Lindholm. 
 
4. Stämmoordförande valde Ingela Norelid till protokollförare. 
 
5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Joula Wahlström och Gun Forssell. 
 
6. Stämman ansågs ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning. 
 
7. Såsom röstlängd fastställdes bifogade närvarolista (bilaga 1a-e).  

 31 lägenheter av 61 var representerade. 
 
8. Styrelsens årsredovisning, som tilldelats medlemmarna den 21 maj, ansågs 

föredragen. 
 
9. Revisorns berättelse föredrogs. 
 
10. Resultat- och balansräkning fastställdes. 
 
11. Beslutades om resultatdisposition. 
 
12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.   
 
13. Beslutades att hänskjuta frågan om arvoden till styrelseledamöter och suppleanter 

till en extra stämma. Till dess kvarstår 50 000 kronor för nästkommande 
verksamhetsår. 

 
14. Valberedningens förslag av styrelse och suppleanter godkändes (bilaga 2). 
 
15. Valberedningens förslag av revisor och revisorsuppleant godkändes (bilaga 2) 
 
16. Till valberedningen valdes Susann Ellis, Leif Strand, Henrik Persson, Lars 

Lundberg, Stefan Wahlström och Ulla Sandström. Förslag om att valberedningen 
lämnar en plan för sitt arbete under kommande verksamhetsår till samtliga 
medlemmar, beslutades. 

 
17. Andreas Melchert informerade om balkongprojektet. Under året har leverantör 

valts. Leverantören tog kontakt med arkitekt och bygglov inlämnades som 
godkändes. Innan balkonger kan byggas ska en omröstning bland medlemmarna 
ske på en extra stämma eller ordinarie årsstämma. Tillräckligt med underlag finns 
inte idag för att kunna fatta något beslut. 

 
18. Inkomna motioner föredrogs (Bilaga 3) 



   
 
 
 
 
 
 

Motion 1: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 2: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 3: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. Anna-Stina Rydén 
frågar samtliga medlemmar om intresse för säkerhetsdörr. Ingrid Loverfelt och 
Susann Ellis tar in offerter när intresset är inventerat. 

Motion 4: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 5: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 6: styrelsens förslag till beslut godtogs av stämman. 

Motion 7: den fullständiga motionen lästes upp. Omröstning föreslogs. 
Förslag 1: styrelsen avslår motionen och hänvisar till de 
informationskanaler som finns  
Förslag 2: styrelsen lägger ett sammandrag efter varje styrelsemöte som 
distribueras.  
Majoriteten 16 mot 13 röstade på Förslag 1. 

 
19. Styrelsen har inga hänskjutna frågor till stämman. 
 
20. Stämman avslutades. 
 
 
 
Vid protokollet: Ordföranden: 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Ingela Norelid AnnChristine Lindholm 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Joula Wahlström Gun Forssell 


